
สิง่ที่ส่งมาดว้ย

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
รวมทั้งสิน้ 3,898,612,500  

งบลงทนุ
 (1) 1 อาคารเรียน ป.1 ก 2   ร้ือถอนฝ้า เปล่ียนฝ้าเพดาน ร้ือถอนปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นเขาต้ัง ต .กระบีน่้อย     

อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่
149,400              

 (2) 2 อาคารอเนกประสงค์ รางน้้า ฝ้าเพดานโรงเรียนทุง่พะยอม ต .กระบีน่้อย อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 98,800                
 (3) 3 ร้ือถอนร้ัว งานซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ต.กระบีน่้อย อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 148,000              
 (4) 4 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบางขนุน ต .คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 98,800                
 (5) 5 ส้วม งานร้ือถอน งานมุงหลังคา งานพืน้ งานฝาผนัง ประตู งานสุขภณัฑ์พร้อมอุปกรณ์ งานทาสี งานบอ่เกรอะ -

บอ่ซึมโรงเรียนบา้นหว่างคลอง ต .อ่าวนาง อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่
97,400                

 (6) 6 อาคารเรียน เปล่ียนเสา ทาสี รางน้้า เชิงชาย ฝาหนัง ฝ้าเพดาน  โรงเรียนชุมชนบา้นเขากลม ต .หนองทะเล      
อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่

150,000              

 (7) 7 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเขาทอง ต .เขาทอง อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 136,300              
 (8) 8 หอ้งเรียนและหอ้งพเิศษ ปา้ยนิเทศก์ ฝาหนัง ทาสี โต๊ะขาวขาพบั โรงเรียนบา้นเขาเทยีมปา่ ต .เขาทอง            อ .

เมืองกระบี ่จ.กระบี่
149,500              

 (9) 9 โรงฝึกงาน ปพูืน้โรงเรียนบา้นคลองทราย 'ประชาอุทศิ' ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 100,000              
 (10) 10 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้ ทาสีฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นดินแดงน้อย ต .หนองทะเล อ.เมืองกระบี ่        

จ.กระบี่
99,000                

 (11) 11 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต  ยาว 50 ม.โรงเรียนบา้นหนองทะเล ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 149,600              
 (12) 12 อาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองแหง้ ต .อ่าวนาง อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 145,000              
 (13) 13 อาคารเรียน เปล่ียนฝาไม้เฌอร่าพร้อมทาสี หน้าต่างโรงเรียนบา้นแหลมโพธิ์ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 141,200              
 (14) 14 อาคารเรียน  งานร้ือถอน งานหน้าต่าง ประตูเหล็กโรงเรียนบา้นอ่าวน้้าเมา ต .ไสไทย อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 149,100              
 (15) 15 อาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งพเิศษ ติดต้ังปา้ยนิเทศ กันสาด ติดฟล์ิมกรองแสงโรงเรียนพระราชทานบา้น

เกาะพพี ีต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่
99,200                

 (16) 16 อาคาร 102/26 ปพูืน้ โรงเรียนบา้นคลองประสงค์ ต .คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 100,000              
 (17) 17 อาคารเรียน ปพูืน้ ค่าขนส่งโรงเรียนบา้นแหลมตง ต .อ่าวนาง อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 100,000              
 (18) 18 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนอนุบาลกระบี ่ต .ปากน้้า อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 199,900              
 (19) 19 อาคาร สปช.2/28 ราวกั้นหน้าระเบยีงอาคาร  อาคารสปช .206/26 ปพูืน้ ปตัูวหนอนลานกิจกรรม        

โรงเรียนอุตรกิจ ต.ปากน้้า อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่
200,000              

 (20) 20 อาคารเรียน  อาคารประกอบ ปพูืน้ ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเขาคราม (ศรีจันทร์อุทศิ) ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี ่ จ.
กระบี่

98,600                

 (21) 21 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร  งานหน้าต่าง ทาสี เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นคลองใหญ่ ต .ทบัปริก อ.
เมืองกระบี ่จ.กระบี่

140,100              

 (22) 22 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทบัปริก ต .ทบัปริก อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 138,900              
 (23) 23 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน เปล่ียนขอสับหน้าต่าง กลอนหน้าต่าง สายยูประตู บงัแดดพร้อมโครงคร่าวโรงเรียน

ชุมชนบา้นทุง่ ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่
150,000              

 (24) 24 อาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนทุง่ต้นปกี ต .เขาคราม อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 150,000              
 (25) 25 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นในช่องมิตรภาพที ่123 ต.ทบัปริก อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 100,000              

รายละเอียดประกอบการอนุมัติรายการตามมาตรการกระตุน้การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน



     หนา้ที ่2

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26) 26 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดหว้ยโต้ ต.ทบัปริก อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 100,000              
 (27) 27 อาคารสปช.101/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองกก ต .ไสไทย อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 100,000              
 (28) 28 อเนกประสงค์ แบบ 205/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นไหนหนัง ต .เขาคราม อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 150,000              
 (29) 29 อาคารป.1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองก้า ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 150,000              
 (30) 30 ทาสีก้าแพงร้ัว ทาสีส้วมโรงเรียนอนุบาลคลองทอ่ม ต.คลองทอ่มใต้ อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 200,000              
 (31) 31 อาคารเรียนป.1ก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บา้นคลองขนาน) ต.คลองทอ่มใต้ อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 147,800              
 (32) 32 ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต โรงเรียนบา้นเหนือ ต.คลองทอ่มใต้ อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 98,800                
 (33) 33 อาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าร้อน ต .หว้ยน้้าขาว อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 149,500              
 (34) 34 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง กันสาด งานทาสี ฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าขาว         

ต.หว้ยน้้าขาว อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่
149,400              

 (35) 35 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน งานทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบา้นทุง่เสม็ด ต .หว้ยน้้าขาว       อ .
คลองทอ่ม จ.กระบี่

150,000              

 (36) 36 บา้นพกัครู งานมุงหลังคา งานพืน้ งานฝาผนัง งานประตู งานหน้าต่าง โรงเรียนบา้นทา่ประดู่ ต .หว้ยน้้าขาว      
อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่

148,900              

 (37) 37 อาคารสปช.102/26 รางน้้า งานมุงหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นควนใต้ ต .หว้ยน้้าขาว อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 100,000              
 (38) 38 อาคาร สปช.017 งานทาสีโรงเรียนบา้นทรายขาว ต.ทรายขาว อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 150,000              
 (39) 39 ทาสีร้ัว ปกูระเบือ้งอาคาร ป.1 กโรงเรียนบา้นทุง่คา ต.ทรายขาว อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 100,000              
 (40) 40 ซ่อมแซมหอ้งสมุด งานโครงหลังคาพร้อมมุงกระเบือ้ง  งานปพูืน้กระเบือ้ง  งานประตู หน้าต่าง โรงเรียนบา้นหว้ย

ลึก ต.ทรายขาว อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่
150,000              

 (41) 41 อาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยพลูหนัง ต .ทรายขาว อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 150,000              
 (42) 42 อาคารเรียน ป.1 ก งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นพรุพ ีต .ทรายขาว อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 100,000              
 (43) 43 อาคารเรียน 2 หลัง ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบา้นบอ่มะม่วง ต .ทรายขาว อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 150,000              
 (44) 44 บา้นพกัครู งานหลังคา งานฝาผนัง หน้าต่าง ประตู ฝ้าเพดาน ไม้เชิงชายโรงเรียนบา้นทุง่ครก ต .คลองพน        

อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่
150,000              

 (45) 45 อาคารเรียน ป.1ก งานทาสี งานประตู หน้าต่าง  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองไคร 
ต.คลองพน อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่

150,000              

 (46) 46 อาคารเรียน ป.1ก งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองแรด ต .คลองพน อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 149,900              
 (47) 47 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่มะพร้าว ต .คลองพน อ.คลองทอ่ม 

จ.กระบี่
149,700              

 (48) 48 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหน้าต่าง  งานประตูโรงเรียนบา้นหนิเพงิ ต .คลองพน อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 149,800              
 (49) 49 อาคารเรียนอาคารประกอบ  งานฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่าง  ประตูเหล็ก  ทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นคลองปิง้     ต .

คลองพน อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่
150,000              

 (50) 50  อาคารเรียน (บริจาค) งานประตู  งานหน้าต่าง งานปนู งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดินนา ต .คลองพน
 อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่

149,000              

 (51) 51 ซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนบา้นพรุเตย ต .เพหลา อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 150,000              
 (52) 52 อาคาร ป.1 ก งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเขาสามหน่วยา ต .พรุดินนา อ.คลองทอ่ม     

จ.กระบี่
100,000              

 (53) 53 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หอ้งปฏบิติัการวิทย์ฯ คณิตฯ) งานฝ้าเพดาน งานฉาบปนุ งานทาสี ประตูกระจก
บานเล่ือน โรงเรียนบา้นพรุดินนา ต.พรุดินนา อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่

149,600              

 (54) 54 อาคาร สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทบัไทร ต .พรุดินนา อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 149,600              
 (55) 55 อาคาร สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นคลองทอ่มเหนือ ต .คลองทอ่มเหนือ อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 100,000              



     หนา้ที ่3

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (56) 56 ปรับปรุงสนามหน้าเสาธง กว้าง 30 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,102 ลบ.ม.โรงเรียนบา้น

บางคราม ต.คลองทอ่มเหนือ อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่
143,400              

 (57) 57 บา้นพกัครู งานร้ือถอน บานประตู เหล็กดัดประตู หน้าต่าง เหล็กดัดหน้าต่าง กั้นผนังหอ้ง ประตูหอ้งน้้าพร้อม
อุปกรณ์ ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารสปช .105/29 (หอ้งคอมพวิเตอร์) ร้ือถอนฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี
โรงเรียนอ่าวลึก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

161,800              

 (58) 58 อาคารเรียน ป.1 ก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นถ้า้เสือ ต .อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 98,900                
 (59) 59 ปรับปรุงลานเรียนรู้อเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นคลองแรด ต .แหลมสัก 

อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
99,200                

 (60) 60 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคา งานร้ือถอน หน้าต่าง ประตู ฝ้าเพดาน ปพุืน้กระเบือ้ง หอ้งส้วมแบบ สปช 601  
ประตู ไม้เชิงชาย งานหลังคา งานร้ือถอนโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

99,200                

 (61) 61 ปพูืน้กระเบือ้งทางเทา้ บริเวณ อาคาร ป .1 ก และ อาคารเอนกประสงค์  อาคาร สปช .405/29 กระจกฝ้าหน้าต่าง
 กระจกหน้าต่างบานเล่ือนโรงเรียนบา้นแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

148,000              

 (62) 62 อาคารป.1 ก รางน้้า เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นอ่าวน้้า ต .แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 99,900                
 (63) 63 อาคารเรียน 017 งานทาสี ติดต้ังแผ่นสมาร์ทบอร์ด ประตู หน้าต่าง โรงเรียนชุมชนบา้นอ่าวลึกเหนือ ต.อ่าวลึก

เหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
150,000              

 (64) 64 อาคารเรียน ป.1ก ปพูืน้กระเบือ้ง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทุง่ ต .อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 98,900                
 (65) 65 อาคารเรียน ป.1ก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นถ้า้เพชร ต .อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 99,700                
 (66) 66 อาคารเรียน สปช105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นในยวน ต .อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 99,700                
 (67) 67 อาคารเรียน ป.1 ก ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ ต .เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 99,500                
 (68) 68 อาคารเรียน ป.1 ก ปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ ต .นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 100,000              
 (69) 69 อาคารเรียน ป.1 ก งานฝ้าเพดาน  ประตู หน้าต่าง บวัไม้โรงเรียนบา้นบางเจริญ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 150,000              
 (70) 70 อาคารเรียน ป.1 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่สูง ต .เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 99,800                
 (71) 71 ปรับปรุงลานกิจกรรม ปรับระดับพืน้ปตัูวหนอน พืน้ที ่184.5 ตรม.หนา 5 ซม.โรงเรียนวัดบางโทง ต.นาเหนือ   

อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
100,000              

 (72) 72 อาคารป.1 3 หลัง งานร้ือถอนฝ้าเพดาน ซ่อมแซมฝ้าเพดาน งานทาสี  รางน้้า ทอ่รับน้้า ไม้เชิงชายโรงเรียนบา้น
อ่าวลึกน้อย ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

147,800              

 (73) 73 อาคารเรียน ป.1 ก ร้ือถอนฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดาน งานทาสี ปพูืน้กระเบือ้ง ร้ือถอนฝาไม้ บล็อคก่อผนัง
โรงเรียนบา้นหนองหลุมพอ ต.บา้นกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

150,000              

 (74) 74 ซ่อมแซมร้ัว และปา้ยโรงเรียน งานปนู งานเหล็ก งานทาสี พืน้หนิขัด ตัวอักษรสแตนเลสโรงเรียนบา้นควนโอ    
ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

100,000              

 (75) 75 บา้นพกัครู 3 หลัง เปล่ียนฝาผนัง  หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นบากัน ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 149,600              
 (76) 76 อาคาร ป.1 ก งานฝ้าเพดาน รางน้้าโรงเรียนบา้นกลางมิตรภาพที่44 ต.บา้นกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 149,700              
 (77) 77 อาคารเอนกประสงค์ ประตูเหล็กม้วน ปพูืน้กระเบือ้ง  งานทาสีโรงเรียนบา้นเขางาม ต .บา้นกลาง อ.อ่าวลึก     จ.

กระบี่
100,000              

 (78) 78 ซ่อมแซมร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน ฐานรากไม่มีเสาเข็ม ยาว 56.2 เมตร โรงเรียนบา้นศาลาพระม่วง ต.คลองหนิ     อ.
อ่าวลึก จ.กระบี่

150,000              

 (79) 79 อาคารเอนกประสงค์  งานฝ้าเพดาน งานทาสี อาคารป .1 ก งานฝ้าเพดาน ทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นคลองหนิ         
ต.คลองหนิ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

149,500              

 (80) 80 อาคารเรียน ป.1 ก งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานมุงหลังคา  โรงเรียนบา้นช่องไม้ด้า ต .คลองหนิ อ.อ่าวลึก     จ.
กระบี่

100,000              

 (81) 81 อาคารเรียน ป.1 ก งานประตู งานหน้าต่าง  โรงเรียนบา้นเขาแก้ว ต .คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 100,000              



     หนา้ที ่4

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (82) 82 อาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองยา (เจริญราษฎร์สามัคคี) ต.คลองยา    อ.

อ่าวลึก จ.กระบี่
96,400                

 (83) 83 อาคาร สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน  งานทาสีโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 150,000              
 (84) 84 อาคารป.1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเขาพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 99,600                
 (85) 85 อาคารเรียน ป.1 ก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองน้้าแดง ต .เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 100,000              
 (86) 86 อาคารเรียน ป.1 ก งานกั้นฝาผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทบัพล ต .เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 98,700                
 (87) 87 อาคารเรียน ป.1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยเสียด ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 199,200              
 (88) 88 อาคารเนกประสงค์ -โรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 149,900              
 (89) 89 อาคาร 017 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคาร ป .1 ก งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา  โครงหลังคา ฝ้าเพดาน ซ่อมแซม งาน

หลังคา งานฝ้าเพดาน รางน้้า โรงเรียนวัดพรุเตียว ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่
150,000              

 (90) 90 ปรับปรุงลานหน้าเสาธง ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นทุง่ปรือ ต .พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 149,900              
 (91) 91 อาคารเรียน ป.1 ก งานฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกอตง ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 149,900              
 (92) 92 ซ่อมแซมถนน งานร้ือถอน งานถมดิน  งานเหล็ก งานคอนกรีต โรงเรียนบา้นควนม่วง ต .เขาดิน อ.เขาพนม      

จ.กระบี่
149,500              

 (93) 93 งานปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ทางเทา้คอนกรีตเสริมเหล็ก 270 ตรม.โรงเรียนวัดภมูิบรรพต ต.เขาดิน อ.เขาพนม     
จ.กระบี่

150,000              

 (94) 94 อาคาร แบบสปช. 102/26 ร้ือถอนฝ้าเพดาน  เปล่ียนฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นถ้า้โกบ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม      
จ.กระบี่

199,500              

 (95) 95 อาคาร สปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 148,800              
 (96) 96 อาคารเรียน ป.1 ก ปพูืน้กระเบือ้ง  ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นเขาดิน ต .หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 150,000              
 (97) 97 อาคารเรียน ป.1 ก 3 หลัง งานประตู งานหน้าต่าง โรงเรียนบา้นหว้ยสาร ต .สินปนุ อ.เขาพนม จ.กระบี่ 149,100              
 (98) 98 อาคารเรียน ป.1 ก รางน้้า ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นควนกลาง ต .สินปนุ อ.เขาพนม จ.กระบี่ 148,500              
 (99) 99 อาคารเรียน ป.1 ก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกคา ต .สินปนุ อ.เขาพนม จ.กระบี่ 150,000              

 (100) 100 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นมะม่วงเอน ต .สินปนุ อ.เขาพนม จ.กระบี่ 150,000              
 (101) 101 อาคารเรียน ป.1 ก ติดกระจก  ติดอลูมิเนียม  งานฝ้าเพดาน ติดผนังสมาร์ทบอร์ด  ก่ออิฐกั้นผนังหอ้งโรงเรียน

บา้นโคกหาร ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่
150,000              

 (102) 102 อาคาร สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นหนิลูกช้าง ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 100,000              
 (103) 103 อาคารเรียน ป.1 ก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยสารสาขาบา้นช่องฉันทนา ต .สินปนุ อ.เขาพนม จ.กระบี่ 98,100                
 (104) 104 อาคารเรียน 017 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นร่าหมาด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 150,000              
 (105) 105 ซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์ งานหน้าต่าง งานประตู ซ่อมแซมหอ้งเรียนชั้น ป .1 ป.2 งานฝ้าเพดาน พร้อมทาสี 

โรงเรียนบา้นร่าป ูต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
144,000              

 (106) 106 อาคาร สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองย่าหนัด ต .เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 149,600              
 (107) 107 อาคารเรียน ป.1 ก งานฝ้าเพดาน รางน้้าโรงเรียนบา้นปากคลอง ต .เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 94,400                
 (108) 108 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนบา้นลิกี ต .เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 111,400              
 (109) 109 อาคารเรียน ป.1 ก งานร้ือถอนฝ้าเพดาน  งานซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาทุง่กลาง ต .เกาะกลาง อ.เกาะ

ลันตา จ.กระบี่
148,800              

 (110) 110 จัดท้าบล็อกแปลงปลูกผักศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง จัดสวนปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ หน้า
อาคารเรียน หน้าหอ้งน้้าหอ้งส้วม หน้าอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นคลองยาง ต .คลองยาง อ.เกาะลันตา   
จ.กระบี่

150,000              

 (111) 111 อาคารเรียน ป.1 ก งานร้ือถอนฝ้าเพดาน งานกั้นฝาผนัง งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโคกยูง ต .คลองยาง 
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

150,000              



     หนา้ที ่5

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (112) 112 อาคารเรียน 102/26 2 หลัง งานทาสี อาคารป.1 งานพืน้ทางเทา้ ปพูืน้กระเบือ้ง อาคาร ป .1ก งานทาสีโรงเรียน

บา้นเขาฝาก ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
150,000              

 (113) 113 อาคารเรียน ป.1 ก งานปพูืน้กระเบือ้ง อาคารสามัญ 101 งานปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นหลังโสด ต .คลองยาง 
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

100,000              

 (114) 114 อาคาร สปช.102/26 งานปพูืน้กระเบือ้ง งานประตูโรงเรียนวัดเกาะลันตา ต .เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา      จ.
กระบี่

150,000              

 (115) 115 อาคารเรียน ป.1ก งานทาสี งานหน้าต่าง กระจกช่องแสงโรงเรียนบา้นเจ๊ะหลี ต .เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.
กระบี่

149,900              

 (116) 116 ปรับปรุงอาคาร เพือ่ท้าเปน็หอ้งเรียน  งานไม้ งานหลังคา เสา งานเหล็ก ก่ออิฐ งานหน้าต่าง งานประตู โรงเรียน
บา้นคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

150,000              

 (117) 117 อาคารป.1 ก ปพุืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนประตู ปรับปรุงทีน่ัง่หน้าอาคาร โรงเรียนบา้นทุง่หยีเพง็ ต .ศาลาด่าน        อ.
เกาะลันตา จ.กระบี่

150,000              

 (118) 118 อาคารเรียน ป.1 ก งานปพูืน้กระเบือ้ง เอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง  สปช . 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้น
คลองหนิ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

150,000              

 (119) 119 อาคารหอ้งประชุม งานร้ือถอนกระเบือ้งหลังคา เหล็กโครงหลังคา งานทาสี หลังคาเมเทลิชีทพร้อมฉนวนกัน
ความร้อน โรงเรียนบา้นทุง่วิทยพฒัน์ ต .เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

149,000              

 (120) 120 อาคาร สปช.102/26 ติดต้ังกันสาดหน้าอาคารเรียน  งานเหล็ก เมทสัชีทโรงเรียนบา้นคลองโตนด ต .เกาะลันตา
น้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

150,000              

 (121) 121 อาคาร สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหลังสอด ต .เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 150,000              
 (122) 122 ซ่อมแซมสนามเอนกประสงค์ 12,00 ตรม. ถมดินไล่น้้าทีลุ่่มในสนามและยกพืน้สนามใหสู้งขึ้นพร้อมบดอัดโดย

เคร่ืองจักรโรงเรียนชุมชนบา้นศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
200,000              

 (123) 123 อาคาร สปช.105/26 ร้ือถอนบานหน้าต่าง เปล่ียนหน้าต่างบานเล่ือนกระจกโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ต.ปลาย
พระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

150,000              

 (124) 124 อาคารสปช. 105/29  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง ซ่อมเปล่ียนประตูเหล็ก เปล่ียนเหล้กดัดหน้าต่าง
โรงเรียนวัดนทมีุขาราม ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

150,000              

 (125) 125 ปพูืน้กระเบือ้งทางเทา้ บวัทบัแนบโรงเรียนบา้นบางเหยีน ต .ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 198,500              
 (126) 126 อาคารเรียน ป.1 ก 2 หลัง ปพุืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปากหยา ต .ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 100,000              
 (127) 127 อาคาร สปช.105/26 งานทาสี ซ่อมหน้าต่าง  ซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบางเหรียง ต .พรุเตียว อ.เขาพนม 

จ.กระบี่
150,000              

 (128) 128 โรงอาหาร  งานฝ้าเพดาน ไม้เชิงชาย ไม้ทบัแนว งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองพระยา ต .ปลายพระยา อ.ปลายพระ
ยา จ.กระบี่

100,000              

 (129) 129 ส้วม  2 หลัง งานหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง งานสุขภณัฑ์ งานประตู งานทาสี  งานรางน้้าโรงเรียนบา้นศรีพระยา
ราษฎร์บ้ารุง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

99,000                

 (130) 130 อาคาร สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองปญัญา ต .เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 100,000              
 (131) 131 อาคารสปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ปรับปรุงพืน้ลานกิจกรรม งานคอนกรีตโรงเรียนบา้นคลองพวนประทปีบ้ารุง 

ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
150,000              

 (132) 132 อาคาร ป.1 ก งานประตู ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นนาเทา ต .เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 100,000              
 (133) 133 อาคาร สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดช่องแบก ต .เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 100,000              
 (134) 134 อาคาร แบบ 008 งานรางน้้าโรงเรียนบา้นบกเก้าหอ้ง ต .คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 99,000                
 (135) 135 ซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษ งานทาสีโรงเรียนวัดบางเหลียว ต .คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 99,800                



     หนา้ที ่6

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (136) 136 อาคารแบบ สปช.102/26 งานร้ือถอนหลังคา ฝ้าเพดาน ซ่อมแซม งานหลังคา งานฝ้าเพดาน รางน้้าโรงเรียน

วิทยาประชาคม ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
148,000              

 (137) 137 ส้วม 2 หลัง ปรับปรุงทางเทา้ เทพืน้ พร้อมปกูระเบือ้ง งานประตูโรงเรียนบา้นทะเลหอยราษฎร์อุทศิ ต .ปลายพระ
ยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

150,000              

 (138) 138 ซ่อมแซมร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) 38 เมตรโรงเรียนบา้นทะเลหอยราษฎร์อุทศิ สาขาบา้น
ควนเขียว ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

100,000              

 (139) 139 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดเขาต่อ ต .เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 149,400              
 (140) 140 ปรับปรุงซ่อมแซมปา้ยชื่อโรงเรียน งานร้ือถอน งานเหล็ก งานก่ออิฐ ตัวอักษร ทาสี กระเบือ้งฝาผนังโรงเรียนวัด

บา้นนา ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
99,200                

 (141) 141 โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบา้นบางโสก ต .เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 100,000              
 (142) 142 อาคารป.1 ก 2 หลัง ปพูืน้กระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ฝ้าเชิงชาย โรงเรียนบา้นบางหอย ต .เขาต่อ อ.ปลายพระยา       

จ.กระบี่
150,000              

 (143) 143 อาคาร สปช.2/28 งานหลังคา ไม้เชิงชาย งานฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดาน งานร้ือถอนโรงเรียนบา้นล้าทบั ต .ล้าทบั 
อ.ล้าทบั จ.กระบี่

200,000              

 (144) 144 อาคารเรียน สปช.102/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นนาพรุ ต.ล้าทบั อ.ล้าทบั จ.กระบี่ 100,000              
 (145) 145 อาคาร สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเกาะไทร ต .ทุง่ไทรทอง อ.ล้าทบั จ.กระบี่ 144,100              
 (146) 146 อาคารเรียน ป.1 ก ร้ือถอนฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนบา้นย่านอุดม ต.ล้าทบั อ.ล้าทบั จ.กระบี่ 149,800              
 (147) 147 สปช.202/26 งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสะพานพน ต .ทุง่ไทรทอง อ.ล้าทบั จ.กระบี่ 99,500                
 (148) 148 อาคาร สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง บริเวณใต้ถุนอาคาร หน้าอาคาร หน้าระเบยีง บนัได ทางเทา้ระหว่างอาคาร

โรงเรียนบา้นไร่พฒันา ต.ล้าทบั อ.ล้าทบั จ.กระบี่
150,000              

 (149) 149 อาคาร ป.1 ก งานฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นเสม็ดจวน ต .ดินอุดม อ.ล้าทบั จ.กระบี่ 150,000              
 (150) 150 อาคาร สปข.102/26 งานร้ือถอน งานซ่อมแซม งานหลังคา งานฝ้าเพดาน ไม้เชิงชาย โรงเรียนบา้นดินแดง ต .ดิน

แดง อ.ล้าทบั จ.กระบี่
143,200              

 (151) 151 อาคารสปช.102/26  งานฝ้าเพดาน เปล่ียนกระเบือ้ง ไม้เชิงชาย งานร้ือถอนฝ้าเพดาน ประตูโรงเรียนบา้นเขาดิน
ประชาพฒัน์ ต.ดินอุดม อ.ล้าทบั จ.กระบี่

137,000              

 (152) 152 อาคารป.1ก เปล่ียนประตู ช่องแสงโรงเรียนบา้นเกาะจ้า ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 132,000              
 (153) 153 บา้นพกัครู เปล่ียนไม้ฝาผนัง งานฝ้าเพดาน โครงหลังคา กระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นเกาะป ูต .เกาะศรีบอยา อ.

เหนือคลอง จ.กระบี่
149,700              

 (154) 154 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นเกาะฮ่ัง ต .เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81,400                
 (155) 155 อาคาร ป.1 ก งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองเตาะ ต .เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 100,000              
 (156) 156 บา้นพกัครู ฝาผนัง งานฝ้าเพดาน โครงหลังคา กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นติงไหร ต .เกาะศรีบอยา อ.เหนือ

คลอง จ.กระบี่
96,400                

 (157) 157 อาคาร สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้ง งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนบา้นแหลมกรวด ต .คลองขนาน อ.เหนือ
คลอง จ.กระบี่

135,900              

 (158) 158 อาคาร 017 งานทาสี เปล่ียนไม้เนือ้แข็งเข้าสันวางโรงเรียนวัดโคกยาง ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 99,200                
 (159) 159 ปรับปรุงลานแหล่งเรียนรู้ งานเหล็ก  แผ่นเมทลัชีท โรงเรียนบา้นทุง่สาคร ต .ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 100,000              
 (160) 160 ซ่อมแซมร้ัว มาตฐาน 9 ก้อน ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม 60 เมตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์2 ต.โคกยาง อ.

เหนือคลอง จ.กระบี่
200,000              

 (161) 161 อาคารป.1 ก งานหลังคา ไม้เนือ้แข็ง  ไม้ฝาเชอร่า รางน้้าโรงเรียนบา้นควนต่อ ต .คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 149,400              



     หนา้ที ่7

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (162) 162 อาคารสปช.102/26 งานประตู งานหน้าต่าง งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองเขม้า ต .คลองเขม้า อ.เหนือ

คลอง จ.กระบี่
96,800                

 (163) 163 อาคาร ป.1 ก งานหน้าต่าง พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองหมาก ต .คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 149,800              
 (164) 164 อาคารแบบ ป.1 ก งานฝ้าเพดาน ร้ัวโครงไม้ส้าเร็จรูปพร้อมประตู พืน้ปกูระเบือ้ง งานร้ือถอนฝ้าเพดานโรงเรียน

บา้นคลองหวายเล็ก ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
91,600                

 (165) 165 อาคารสปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง  โรงเรียนบา้นนาวง ต .คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 99,700                
 (166) 166 อาคารสปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองยวน ต .ตล่ิงชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 145,000              
 (167) 167 อาคาร ป.1 ก ร้ือฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่ยาง ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 96,200                
 (168) 168 อาคารป.1 ก พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นปากหรา ต .ตล่ิงชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 40,000                
 (169) 169 โรงฝึกงาน ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา ซ่อมแซม งานหลังคา  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหาดยาว ต .ตล่ิงชัน อ.เหนือ

คลอง จ.กระบี่
100,000              

 (170) 170 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ยาว 120x 4 ตร.ม.โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 150,000              
 (171) 171 อาคารเรียน ป.1 ก งานร้ือฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาออก ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 100,000              
 (172) 172 อาคารแบบ สปช.206/26  งานฝ้าเพดานโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 200,000              
 (173) 173 อาคารแบบ สปช.202/26 ก่ออิฐฉาบผิว วงานหน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีกันสนิม ทาสีภายนอกโรงเรียนบา้นไร่

ใหญ่ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
150,000              

 (174) 174 อาคาร 017 ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียน และทางเทา้ โรงเรียนบา้นไสโปะ๊ ต .เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 147,600              
 (175) 175 อาคาร สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นทา่นุน่ ต .เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 99,800                
 (176) 176 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารป.1 ก 3 หลัง ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นนาปง ต .หว้ยยูง     

อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
147,800              

 (177) 177 อาคาร สปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบกหอ้ง ต.หว้ยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 97,300                
 (178) 178 ปรับพืน้ลานอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงอาหาร โรงเรียนบา้นแชงเปงิ ต .คลองทอ่มใต้ อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 97,900                
 (179) 179 อาคารเรียนป.1 ก งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นควนแดง ต .ดินอุดม อ.ล้าทบั จ.กระบี่ 148,800              
 (180) 180 อาคาร สปช.102/26 งานหน้าต่าง  งานทาสี โรงเรียนบา้นหนิเพงิสาขาพรุใหญ่ ต .คลองพน อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 100,000              
 (181) 181 อาคารอเนกประสงค์  ซ่อมแซมพืน้เวท ี งานฝ้าเพดาน บนัไดโรงเรียนคลองทอ่มมิตรภาพที่160 ต.คลองทอ่มใต้ 

อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่
149,700              

 (182) 182 อาคารอเนกประสงค์ หลังคาเมทลัชีท โครงหลังคา พืน้ซีเมนต์ผสมเสร็จ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองจิก    
ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่

150,000              

 (183) 183 ทาสีอาคารเรียน 017 ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนคลองพน ต.คลองพน อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 200,000              
 (184) 184 อาคารส้านักงาน หลังคาโครงเหล็กมุงแผ่นเมทลัชีทโรงเรียนสพป.กระบี ่ต.อุตรกิจ อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 300,000              
 (185) 185 อาคาร สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นน้้าจาน ต .กระบีน่้อย อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่ 96,500                
 (186) 186 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคา 

ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บา้รุง ต.ทา่ม่วง อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ
200,000              

 (187) 187 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองมงคล ต .บา้นใหม่ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (188) 188 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนวัดชุกพี ้ต.ม่วงชุม อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (189) 189 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่หวี ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบรีุ         

จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (190) 190 อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองกลางพง ต .วังเย็น อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (191) 191 อาคารเรียนแบบ 017 จ้านวน 2 หลัง

งานหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นเจ้าเณร ต.ทา่กระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ
150,000              



     หนา้ที ่8

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (192) 192 อาคารเรียนแบบ 102/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองปล้อง ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย             จ .

กาญจนบรีุ
100,000              

 (193) 193 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานหลังคาโรงเรียนบา้นโกรกตารอด ต .หนองตากยา อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (194) 194 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่มะนาว ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (195) 195 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (196) 196 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่มะเฟอืง ต .จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (197) 197 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ หลังที ่3 

งานหลังคาโรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม ต.รางสาล่ี อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (198) 198 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก หลังที ่1 งานหลังคาโรงเรียนบา้นทุง่นา ต .หนองเปด็ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (199) 199 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นพเุลียบ ต.หนองบวั อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (200) 200 อาคารเรียนกรมสามัญ 017 งานหลังคาโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ต.ทา่ล้อ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (201) 201 ส้วมแบบองค์การ หลังที ่1 งานหลังคา ประตู ส้วมแบบองค์การ หลังที ่2 งานหลังคา ประตู งานพืน้ อาคารเรียน

แบบ ป 1 จ งานหลังคาโรงเรียนบา้นดอนคราม ต .เขาน้อย อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (202) 202 อาคารเรียนแบบ ส 312 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .หนองบวั อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (203) 203 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาสวน ต.นาสวน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ 130,000              
 (204) 204 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นช่องกระทงิ ต .ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบรีุ 

จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (205) 205 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองน้้าขุ่น ต.บา้นใหม่ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 100,000              

 (206) 206 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหวัหนิ ต .ทา่มะขาม อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (207) 207 อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นหวันา ต .ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.

กาญจนบรีุ
150,000              

 (208) 208 อาคารเรียนแบบโรงเรียน งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต .หนองตากยา อ.ทา่ม่วง จ.
กาญจนบรีุ

150,000              

 (209) 209 อาคารเรียนแบบ 017 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดทา่โปะ๊ ต.บา้นเก่า อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (210) 210 อาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26  งานฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนวัดหนองตะครอง ต .หนองตากยา อ.ทา่ม่วง จ.

กาญจนบรีุ
100,000              

 (211) 211 อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานฝ้าเพดาน งานหน้าต่าง รางน้้าโรงเรียนตลาดส้ารอง ต .พงัตรุ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (212) 212 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคา ฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนวัดถ้า้อ่างหนิ ต .จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.

กาญจนบรีุ
100,000              

 (213) 213 อาคารเรียนแบบ 102/26 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ทาสี งานประตูโรงเรียนบา้นหนองสามพราน ต .วังด้ง อ.เมือง
กาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (214) 214 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนบา้นกลอนโด ต .กลอนโด อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (215) 215 ส้วม งานพืน้ ประตู งานสุขภณัฑ์ อาคารเรียนแบบโรงเรียน งานหลังคา ฝ้าเพดาน หน้าต่างโรงเรียนบา้นทา่มะไฟ

 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (216) 216 อาคารอนุบาล แบบโรงเรียน 
งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นหนองกวาง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (217) 217 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดสระกลอย
สามัคคีธรรม ต.รางสาล่ี อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (218) 218 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก  จ้านวน 2 หลัง งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นจันอุย ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบรีุ
 จ.กาญจนบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่9

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (219) 219 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หลัง งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานประตู โรงเรียนวัดวังศาลา ต .วังศาลา

 อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (220) 220 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต .ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (221) 221 อาคารโรงอาหาร งานหลังคา บา้นพกันักเรียน งานหลังคาโรงเรียนวัดถ้า้องจุ ต .นาสวน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (222) 222 ส้วมแบบ สปช.601/26  งานหลังคา อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช .202/26 งานหลังคา ส้วมแบบกรมสามัญ 

งานหลังคาโรงเรียนบา้นนากาญจน์ ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (223) 223 บา้นพกัครู งานพืน้ ผนัง ประตู ทาสี งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดกาญจนบรีุเก่า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
กาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (224) 224 อาคารโรงอาหารแบบกรมสามัญ งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบา้นยาง ต.ทา่มะขาม อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (225) 225 บา้นพกัครู งานหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดม่วงชุม ต.ม่วงชุม อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (226) 226 อาคารอเนกประสงค์ จ้านวน 4 หลัง งานหลังคาโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บรูณะ ต .ทุง่ทอง อ.ทา่ม่วง จ.

กาญจนบรีุ
150,000              

 (227) 227 อาคารอเนกประสงค์แบบ 202 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ประตูโรงเรียนบา้นหนิแด้น ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเต้ีย 
จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (228) 228 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ผนัง งานประตูโรงเรียนบา้นวังด้ง ต .วังด้ง อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.
กาญจนบรีุ

150,000              

 (229) 229 บา้นพกัครู งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ทาสี งานประตู งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นบนเขาแก่งเรียง ต .ทา่กระดาน อ.ศรี
สวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ

137,000              

 (230) 230 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง  งานผนังโรงเรียนวัดหนองบวั ต .
กลอนโด อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (231) 231 อาคารโรงอาหารแบบ 312 งานหลังคา โรงเรียนอนุบาลทา่ม่วง ต.ทา่ม่วง อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (232) 232 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคา ฝ้าเพดาน งานพืน้ หน้าต่าง ทาสี อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 งานประตู

โรงเรียนหนองบา้นเก่าสามัคคี ต.บา้นเก่า อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (233) 233 บา้นพกัครู งานหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ส้วม งานหลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นดงเสลา ต .ด่านแม่แฉลบ อ.ศรี
สวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (234) 234 ส้วม จ้านวน 2 หลัง งานหลังคา ทาสี งานประตู งานสุขภณัฑ์ อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานทาสี อาคารโรงอาหาร
 งานประตูโรงเรียนวัดทา่ตะคร้อ ต.ทา่ตะคร้อ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (235) 235 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ งานหลังคา งานประตู หน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนดิศกุล ต .หนองตากยา อ.ทา่ม่วง
 จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (236) 236 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองสองตอน ต .แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบรีุ 
จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (237) 237 บา้นพกัครู จ้านวน 2 หลัง งานผนัง อาคารเรียนแบบ สปช .105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นสามหลัง ต.เขาโจด อ.
ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (238) 238 บา้นพกัครู งานผนัง งานพืน้โรงเรียนบา้นช่องสะเดา (การไฟฟา้ฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบรีุ 
จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (239) 239 อาคารโรงอาหารแบบ 321 งานหลังคา งานพืน้ งานหน้าต่างโรงเรียนวัดจรเข้เผือก ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขาม
เต้ีย จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (240) 240 อาคารเรียนแบบโรงเรียน งานทาสี บา้นพกัครู งานทาสี อาคารอเนกประสงค์สปช.202/26  
จ้านวน 2 หลัง งานทาสี งานฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ ป 1 ก จ้านวน 2 หลัง งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต .พงั
ตรุ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่10

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (241) 241 อาคารอเนกประสงค์แบบโรงเรียน 

งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังตะเคียน ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (242) 242 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ต.หนองบวั อ.
เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (243) 243 ส้วม งานหลังคา งานพืน้ งานหน้าต่าง งานสุขภณัฑ์ ทาสีโรงเรียนบา้นพปุระดู่ ต .หนองบวั อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.
กาญจนบรีุ

100,000              

 (244) 244 อาคารโรงอาหาร งานหลังคา งานผนัง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นแหลมทอง ต .กลอนโด อ.ด่านมะขามเต้ีย 
จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (245) 245 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นทุง่ยาว ต .จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.
กาญจนบรีุ

100,000              

 (246) 246 อาคารโรงอาหาร งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบา้นมะกอกหมู่ (ปญุสิริวิทยา) ต.วังขนาย อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (247) 247 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคา 

งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียนบา้นถ้า้ ต .เขาน้อย อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (248) 248 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานประตู อาคารเรียนแบบ 017 งานพืน้โรงเรียนวัดถ้า้มังกรทอง ต .เกาะส้าโรง อ.เมือง
กาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (249) 249 อาคารโรงอาหาร  งานพืน้โรงเรียนบา้นรางสะเดา ต .พงัตรุ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (250) 250 อาคารเรียนแบบ 017 งานผนัง งานประตู ทาสี

โรงเรียนบา้นสระเศรษฐี ต.บา้นใหม่ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ
146,000              

 (251) 251 อาคารเรียนแบบ 017 งานพืน้
โรงเรียนบา้นทบัศิลา ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (252) 252 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานพืน้ บา้นพกัครูแบบองค์การ งานประตู หน้าต่าง งานทาสี
โรงเรียนบา้นเนินไพร ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (253) 253 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานประตู หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นทา่แย้ ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (254) 254 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานประตู หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นทา่เสด็จ ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (255) 255 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานประตู หน้าต่าง ทาสี โรงเรียนบา้นพนุ้้าเปร้ียว ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.
กาญจนบรีุ

100,000              

 (256) 256 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 หลังที ่1 งานประตู อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 หลังที ่2 งานหลังคา งาน
ประตู อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 งานหลังคา
โรงเรียนวัดหนองพงัตรุ ต.พงัตรุ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (257) 257 อาคารเรียนแบบสามัญ 004 งานพืน้
โรงเรียนทา่พะเนียดกุญชร ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (258) 258 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ 
ร้ัวคอนกรีต งานทาสี 
โรงเรียนบา้นเขาตก ต.เกาะส้าโรง อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (259) 259 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ อาคารเรียนแบบ 107 งานพืน้
โรงเรียนบา้นวังสารภ ีต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (260) 260 อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานพืน้    
อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานพืน้
โรงเรียนบา้นหนองตาบง่ ต .วังขนาย อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

100,000              



     หนา้ที ่11

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (261) 261 อาคารเรียนแบบ 105/26 งานพืน้

โรงเรียนบา้นตะเคียนงาม ต.บา้นเก่า อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (262) 262 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ ทาสี
โรงเรียนบา้นองสิต ต.นาสวน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ

141,500              

 (263) 263 อาคารเรียนแบบโรงเรียน งานหลังคา ทาสี
โรงเรียนบา้นองหลุ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (264) 264 อาคารเรียนจ้านวน 2 หลัง งานพืน้ ทาสี
โรงเรียนบา้นโปง่โก ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (265) 265 อาคารเรียนแบบ 017 งานพืน้
โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต.วังศาลา อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

149,900              

 (266) 266 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก จ้านวน 2 หลัง งานพืน้ อาคารประกอบ งานพืน้
โรงเรียนบา้นโปง่หวาย ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (267) 267 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ หลังที ่2 งานพืน้ งานผนัง โรงเรียนวัด
เขาน้อย ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (268) 268 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 
จ้านวน 2 หลัง งานพืน้
โรงเรียนบา้นทุง่ศาลา ต .บา้นเก่า อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (269) 269 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานพืน้ 
อาคารโรงอาหาร งานพืน้
โรงเรียนวัดทา่มะขาม ต.ทา่มะขาม อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (270) 270 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้
โรงเรียนวัดหนองตะโก ต.เขาน้อย อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (271) 271 อาคารเรียนแบบพเิศษ งานพืน้ ทาสี
โรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (272) 272 อาคารแบบโรงเรียน งานพืน้ งานผนัง งานหน้าต่าง ประตู ทาสี อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช .203/26 งานพืน้
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสด์ิ ต.หนองเปด็ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (273) 273 อาคารเรียน 004 งานพืน้ อาคารเรียน
แบบ ป 1 ก งานพืน้
โรงเรียนวัดบา้นเก่า ต.บา้นเก่า อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

149,500              

 (274) 274 อาคารเรียนแบบ 105/29 งานพืน้
โรงเรียนบา้นวังลาน ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (275) 275 อาคารเรียน ป 1 ก งานทาสี อาคารเรียน
ป 1 จ งานแผงลวดตาข่าย ทาสี 
บา้นพกัครูแบบองค์การ จ้านวน 2 หลัง งานพืน้
โรงเรียนบา้นปากนาสวน ต.นาสวน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (276) 276 อาคารเรียนแบบ 105/29 งานพืน้ 
อาคารเรียนเด็กเล็ก งานพืน้ 
อาคารโรงอาหาร งานพืน้ ส้วม งานประตู
โรงเรียนชุมชนบา้นทา่กระดาน ต.ทา่กระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ

149,000              

 (277) 277 อาคารเรียนแบบโรงเรียน งานพืน้
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ต.หนองบวั อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่12

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (278) 278 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานพืน้

โรงเรียนบา้นน้้าพ ุต.เขาโจด อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (279) 279 อาคารหอประชุม งานพืน้
โรงเรียนบา้นน้้ามุด ต.แม่กระบงุ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (280) 280 อาคารโรงอาหารแบบกรมสามัญ
งานหลังคา ฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นรางจิก ต.หนองขาว อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (281) 281 อาคารเรียนแบบ 015 งานพืน้
โรงเรียนวัดลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

200,000              

 (282) 282 อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี ส้วม จ้านวน 3 หลัง งานพืน้ ประตู
โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (283) 283 อาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ งานผนัง ทาสี รางน้้า
โรงเรียนบา้นทา่พ ุต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (284) 284 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานประตู หน้าต่าง
โรงเรียนจ้ารูญเนติศาสตร์ ต.หนองตากยา อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (285) 285 อาคารอเนกประสงค์ (หอ้งประชุม) งานพืน้ ทาสี โรงเรียนลุ่มโปง่เส้ียว ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (286) 286 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้  ทาสี ประตู รางน้้า โรงเรียนบา้นหนองปากดง ต .หนองไผ่ อ.ด่านมะขาม

เต้ีย จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (287) 287 อาคารแบบโรงเรียน ทาสี 
ร้ัวคอนกรีต ทาสี โรงเรียนบา้นเขาปนู ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (288) 288 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานผนัง อาคารเรียนแบบ สปช .202/26 งานผนัง อาคารจริยะ ทาสี
โรงเรียนวัดพนุ้อย ต.บา้นเก่า อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (289) 289 อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานพืน้ ทาสี อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานทาสี อาคารหอ้งสมุด งานทาสี สนามเด็กเล่น 
งานทาสี โรงอาหาร งานทาสี โรงเรียนบา้นดงยาง ต .วังเย็น อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (290) 290 อาคารเรียนแบบโรงเรียน งานแผงบงัแดด
โรงเรียนบา้นหว้ยตลุง ต.หนองขาว อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (291) 291 อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานทาสี อาคารอเนกประสงค์แบบโรงเรียน งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นหนองแก(สามัคคีวิทยา) ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (292) 292 อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานทาสี อาคารเรียนแบบ 105/29 งานทาสี ส้วม งานทาสี
โรงเรียนบา้นทุง่นานางหรอก ต .ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (293) 293 อาคารเรียนแบบ 017 งานพืน้ งานบนัได  อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานฝ้าเพดาน งานไฟฟา้ ทาสี โรงเรียน
อนุบาลด่านมะขามเต้ีย ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (294) 294 อาคารอเนกประสงค์ แบบ อบจ.กจ. งานหลังคา งานผนังโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ต .วังขนาย อ.ทา่ม่วง จ.
กาญจนบรีุ

150,000              

 (295) 295 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.102 งานทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.105 งานทาสี
โรงเรียนบา้นไทรทอง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (296) 296 อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี 
อาคารเรียนแบบ 004 งานทาสี
โรงเรียนบา้นแก่งหลวง ต.เกาะส้าโรง อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (297) 297 อาคารเรียนแบบ  015 งานทาสี
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต .บา้นใต้ อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

200,000              



     หนา้ที ่13

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (298) 298 อาคารโรงอาหาร งานพืน้

โรงเรียนวัดทา่ล้อ ต.ทา่ล้อ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (299) 299 อาคารโรงอาหาร งานพืน้ อาคารเรียนแบบ สปช .105/26 งานพืน้
โรงเรียนวัดยางเกาะ ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (300) 300 อาคารอเนกประสงค์แบบกรมสามัญ 312 งานพืน้ โรงเรียนบา้นทา่ทุม่ ต .วังด้ง อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (301) 301 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้

โรงเรียนบา้นรางสาล่ี ต.รางสาล่ี อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (302) 302 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ อาคารโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนวัดทา่น้้าต้ืน ต .แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.
กาญจนบรีุ

150,000              

 (303) 303 อาคารอเนกประสงค์ หลังที ่3 งานพืน้
โรงเรียนบา้นทุง่นาคราช ต .หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

149,900              

 (304) 304 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ งานพืน้ ร้ัวคอนกรีต ทาสี อาคารเรียนแบบโรงเรียน งานพืน้ โรงเรียนบา้นหนอง
ผู้เฒ่า ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (305) 305 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ 
อาคารเรียนประกอบ งานพืน้ ทาสี
โรงเรียนบา้นเกาะแก้ว(การไฟฟา้อุปถัมภ์) ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (306) 306 อาคารประกอบ งานหลังคา งานประตู
โรงเรียนบา้นหนองหอย ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (307) 307 หอ้งวิชาการ งานฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง หอ้งธุรการ งานก่ออิฐ งานประตู หน้าต่าง
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม ต.วังศาลา อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (308) 308 ถนนคอนกรีต งานเทพืน้คอนกรีต
โรงเรียนบา้นใหม่(จีนาภกัด์ิวิทยา) ต.บา้นใหม่ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (309) 309 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานฝ้าเพดาน ทาสี
โรงเรียนวัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (310) 310 หอ้งวิชาการ 2 หอ้ง งานฝ้าเพดาน งานไฟฟา้
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ ต.บา้นเหนือ อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

200,000              

 (311) 311 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ 
อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานพืน้
อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยน้้าขาว ต .บา้นเก่า อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

200,000              

 (312) 312 อาคารโรงจอดรถยนต์ งานโครงหลังคา หลังคา งานพืน้โรงเรียนสพป .กาญจนบรีุ เขต 1 ต.ปากแพรก อ.เมือง
กาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

300,000              

 (313) 313 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนพฒัน์พงศ์ ต.บา้นเก่า อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (314) 314 อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสีโรงเรียนวัดหนองเสือ ต.วังศาลา อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (315) 315 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/2  งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าโจน ต.เขาน้อย อ.ทา่ม่วง          จ .

กาญจนบรีุ
99,900                

 (316) 316 อาคารส้านักงาน งานทาสีโรงเรียนสพป.กาญจนบรีุ เขต 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 300,000              
 (317) 317 หอ้งเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (318) 318 หอ้งเรียน แบบ 008 งานร้ือถอน  งานผนัง  งานพืน้ งานประตู โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ต .สนามแย้           อ .

ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (319) 319 หอ้งสมุดแบบโรงเรียน งานหลังคา โรงอาหารแบบโรงเรียน งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่มะกา ต .ทา่มะกา       อ.
ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ

200,000              



     หนา้ที ่14

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (320) 320 หอ้งสมุด งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นชายธูป ต .โคกตะบอง อ.ทา่มะกา            จ .

กาญจนบรีุ
100,000              

 (321) 321 อาคารศูนย์ดนตรี งานทาสี โรงอาหาร งานทาสี งานฝ้าเพดาน หอ้งสมุด งานทาสีโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัด
ปลักเขว้า) ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (322) 322 หอ้งสมุด งานพืน้โรงเรียนเมตตาจิตต ต .สระลงเรือ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (323) 323 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคา โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบา้นพนมนาง ต .ดอนแสลบ อ.หว้ยกระเจา           

จ.กาญจนบรีุ
99,200                

 (324) 324 หอ้งอนุบาล งานหลังคา งานผนัง งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ร้ัวลวดหนามโรงเรียนบา้นนาใหม่ ต .วังไผ่   อ.
หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (325) 325 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคาโรงเรียนบา้นรางกระต่าย ต .ตะคร้้าเอน อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (326) 326 อาคารหอ้งสมุด  งานพืน้โรงเรียนวัดสระลงเรือ ต .สระลงเรือ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (327) 327 หอ้งสมุด  งานประตูหน้าต่าง งานโครงหลังคา  งานผนังโรงเรียนวัดคร้อพนัน ต .ทา่ไม้ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (328) 328 หอ้งสมุด งานร้ือถอน งานฝ้าเพดาน  หอ้งประชุม งานร้ือถอน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองซ่อนผ้ึงผดุงวิทย์ 

ต.อุโลกส่ีหมืน่ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ
143,200              

 (329) 329 หอ้งสมุด งานประตู หน้าต่าง โรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนบา้นกระเจา ต .พงัตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (330) 330 หอ้งสมุดแบบโรงเรียน  งานหลังคา งานฝ้าเพดาน  งานผนัง  งานทาสี งานประตูหน้าต่าง  งานพืน้โรงเรียนบา้น

หนองลาน ต.ทา่มะกา อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (331) 331 หอ้งพเิศษ อาคารเรียน สปช .105  งานประตู  งานฝ้า งานพืน้โรงเรียนบา้นสระลุมพกุ ต .หนองสาหร่าย อ.พนม
ทวน จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (332) 332 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคาโรงเรียนวัดดอนแสลบ ต .ดอนแสลบ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (333) 333 หอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์  งานหน้าต่าง  งานประตู  งานสุขภณัฑ์  งานผนังโรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่

 142 ต.หนองลาน อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (334) 334 หอ้งพเิศษ งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลหว้ยกระเจา ต .หว้ยกระเจา อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (335) 335 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 อาคารที ่1 งานพืน้  อาคารเรียน แบบ สปช .2/28 อาคารที ่2 งานพืน้โรงเรียนวัด

พระแทน่ดงรัง ต.พระแทน่ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ
200,000              

 (336) 336 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นตลาดเขต มิตรภาพที ่105 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.
กาญจนบรีุ

200,000              

 (337) 337 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29  งานถนน งานพืน้ อาคารเอนกประสงค์ แบบโรงเรียน งานประตูโรงเรียนวัด
หวายเหนียว 'ปญุสิริวิทยา' ต.หวายเหนียว อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ

200,000              

 (338) 338 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานทาสีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทศิ ต .ดอนขมิน้ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 200,000              

 (339) 339 หอ้งสมุด งานพืน้ งานประตูหน้าต่าง งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนบา้นทุง่มังกะหร่า ต .หว้ยกระเจา อ.หว้ยกระเจา
 จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (340) 340 อาคารหอ้งส่ือ งานหลังคา  งานประตูหน้าต่าง งานทาสี  งานพืน้โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ต .ทา่เรือ อ.ทา่มะกา จ.
กาญจนบรีุ

150,000              

 (341) 341 อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนวัดบา้นน้อย ต .ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (342) 342 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นจันทร์ลาดวิทยา ต .หนองลาน อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (343) 343 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองกรด ต .ยางม่วง อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (344) 344 อาคารเอนกประสงค์แบบโรงเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองตาคง ต .ตะคร้้าเอน อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (345) 345 อาคารเรียน แบบ ป1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเขาศาลา ต .หว้ยกระเจา อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ 99,900                
 (346) 346 โรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนสระ ต .พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 100,000              



     หนา้ที ่15

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (347) 347 อาคารเรียน แบบ ป1 ก งานทาสีโรงเรียนวัดหนองพนัทา้ว(พรประชาวิทยาคาร) ต.พงตึก อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (348) 348 อาคารเรียน แบบ ป1 ก งานขูดล้างสี งานทาสีโรงเรียนวัดหนองโรง ต.ยางม่วง อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (349) 349 อาคารเรียน แบบ ป1 ก งานหลังคาโรงเรียนวัดนาพระยา ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (350) 350 ส้วม งานหลังคา งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบา้นอ่างหนิ ต .วังไผ่ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (351) 351 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) งานทาสี งานพืน้ ร้ัว งานทาสีโรงเรียนวัดดงสัก ต.พงตึก อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 100,000              

 (352) 352 โรงอาหาร งานหลังคา งานทาสีผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) ต.พงตึก อ.ทา่มะกา 
จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (353) 353 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 0210 สามัญ/336 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบงึวิทยา ต .ตะคร้้าเอน อ.
ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (354) 354 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานพืน้โรงเรียนบา้นอุโลกส่ีหมืน่ ต .อุโลกส่ีหมืน่ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (355) 355 หอ้งครัว งานหลังคา งานประตู งานหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบา้นดอนเขว้า ต .แสนตอ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (356) 356 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นสระจันทอง ต.สระลงเรือ อ.หว้ยกระเจา จ.

กาญจนบรีุ
100,000              

 (357) 357 อาคารเรียน แบบ 004 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) ต.แสนตอ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (358) 358 ส้วม งานหลังคา งานผนัง งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองตายอด ต .วังไผ่ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (359) 359 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานพืน้โรงเรียนวัดทุง่มะกรูด ต .ดอนชะเอม อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (360) 360 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองเจริญสุข ต .สระลงเรือ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (361) 361 อาคารเรียน ป.1 จ งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต .เขาสามสิบหาบ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (362) 362 อาคารเรียน ป.1 ก งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองตาแพง่ ต .ตะคร้้าเอน อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (363) 363 ส้วม งานฝ้าเพดาน งานหลังคา งานสุขภณัฑ์ งานผนัง งานพืน้ งานทาสี งานประตูโรงเรียนบา้นรางยอม        ต .

หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (364) 364 อาคารประกอบ (อาคารฝึกงาน)  งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นซ่อง ต.หว้ยกระเจา อ.หว้ยกระเจา           จ .
กาญจนบรีุ

100,000              

 (365) 365 อาคารเรียน แบบ ป1.ก งานหลังคา โรงเรียนบา้นวังรัก ต .หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (366) 366 อาคารเรียน แบบ 004 งานทาสีโรงเรียนบา้นดอนรัก ต.พระแทน่ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 140,100              
 (367) 367 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานประตู  งานจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้น

โคราช ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (368) 368 อาคารเรียน แบบ 017 งานทาสี อาคารเรียน แบบ 004 งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่พะเนียง ต.ทา่เสา อ.ทา่มะกา 
จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (369) 369 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นไพรงาม ต .หว้ยกระเจา อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (370) 370 อาคารเรียน แบบ 017 งานทาสีโรงเรียนวัดหว้ยตะเคียน ต.ยางม่วง อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (371) 371 อาคารเรียน สปช.101/26 งานหลังคา  งานฝ้าเพดาน   งานพืน้โรงเรียนบา้นเขากรวด ต .หว้ยกระเจา อ.หว้ย

กระเจา จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (372) 372 อาคารเรียนแบบ  102/26 งานพืน้  อาคารเรียนแบบ 004 งานพืน้  ส้วมนักเรียน แบบ 106/29  งานพืน้ งาน
สุขภณัฑ์  ประตู  งานทาสีโรงเรียนวัดหนองพลับ ต.แสนตอ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (373) 373 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก  งานหลังคา  งานทาสีโรงเรียนบา้นเขาช่อง ต .เขาสามสิบหาบ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (374) 374 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา  อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคา อาคารส้านักงาน  งานหลังคา

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ต.ทา่ไม้ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ
147,200              

 (375) 375 อาคารเรียนแบบ ป 1 จ  งานประตู งานหน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองจอก ต .รางหวาย อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบรีุ

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (376) 376 อาคารเรียน แบบ 017  งานพืน้  อาคารเรียน แบบ สปช .105/29 งานพืน้โรงเรียนวัดหว้ยสะพาน ต.หนองโรง อ.

พนมทวน จ.กาญจนบรีุ
149,500              

 (377) 377 อาคารเรียน แบบ 105/26   งานพืน้โรงเรียนบา้นทุง่ประทนุ ต .ดอนชะเอม อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 149,000              
 (378) 378 อาคารเรียน แบบ 017  งานทาสีโรงเรียนวัดดอนชะเอม ต.ดอนชะเอม อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (379) 379 อาคารอเนกประสงค์ งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ต .หนองลาน อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (380) 380 โรงอาหาร และหอ้งครัว งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบา้นทวน ต .พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (381) 381 อาคารเรียน แบบ สปช.102/2526 งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นตลุง ต .ดอนแสลบ อ.หว้ยกระเจา จ.

กาญจนบรีุ
150,000              

 (382) 382 อาคารเรียน แบบ สปช.105/2529  งานทาสีหลังคาโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ทา่มะกา จ.
กาญจนบรีุ

150,000              

 (383) 383 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นไร่ร่วมวิทยาคาร ต .พระแทน่ อ.ทา่มะกา จ.
กาญจนบรีุ

150,000              

 (384) 384 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองขุย ต .หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.
กาญจนบรีุ

100,000              

 (385) 385 อาคารเรียนแบบ 015  งานขูดล้างสี งานทาสีโรงเรียนวัดทา่เรือ 'อุตสาหะวิทยาคาร' ต.ทา่เรือ อ.ทา่มะกา จ.
กาญจนบรีุ

150,000              

 (386) 386 อาคารอเนกประสงค์ แบบโรงเรียน งานหลังคา  งานพืน้โรงเรียนวัดเบญพาด ต .พงัตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (387) 387 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นหลุมหนิ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (388) 388 อาคารอนุบาล แบบโรงเรียน งานประตู หน้าต่าง งานหลังคาโรงเรียนวัดพงัตรุ ต .พงัตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (389) 389 อาคารโรงอาหาร งานหลังคา  งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานร้ือถอนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ต .ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน

 จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (390) 390 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนวัดสนามแย้ ต .สนามแย้ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (391) 391 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอนเตาอิฐ ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (392) 392 อาคารเรียน ป.1ก  งานหลังคา  งานทาสีโรงเรียนบา้นไผ่สี ต.สระลงเรือ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (393) 393 อาคารอเนกประสงค์  งานพืน้  งานทาสีโรงเรียนบา้นบอ่ระแหง ต .พงัตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (394) 394 อาคารเรียน 017  งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลพนมทวน ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (395) 395 อาคารเรียน แบบโรงเรียน งานหลังคา  โรงเรียนบา้นดอนมะขาม ต .ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (396) 396 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนวัดสาลวนาราม ต .ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (397) 397 อาคารเรียน แบบ ป.1ก  งานพืน้โรงเรียนประชาวิทยาคาร ต .อุโลกส่ีหมืน่ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (398) 398 ส้วม   งานร้ือถอน  งานหลังคา  งานพืน้  งานผนัง งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นวังไผ่ ต .วังไผ่ อ.หว้ยกระเจา       จ.

กาญจนบรีุ
121,500              

 (399) 399 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนวัดเขาใหญ่ ต .โคกตะบอง อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (400) 400 ส้วม งานสุขภณัฑ์ งานพืน้ งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ ์ต .ทา่เสา อ.ทา่มะกา 

จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (401) 401 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน งานถนนโรงเรียนวัดเขารักษ ์ต .ดอนแสลบ อ.หว้ยกระเจา         
จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (402) 402 บา้นพกัครูกรมสามัญ งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง งานประตูหน้าต่าง งานสุขภณัฑ์และอุปกรณ์หอ้งน้้า งาน
ทาสี งานเดินทอ่น้้าดีและทอ่โสโครกโรงเรียนวัดตะคร้้าเอน ต .ตะคร้้าเอน อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ

200,000              

 (403) 403 บา้นพกัครู แบบโรงเรียน งานฝ้าเพดาน  งานผนัง  งานหน้าต่าง งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนบา้นทพัพระยา ต .
หว้ยกระเจา อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (404) 404 ร้ัวโรงเรียน งานเหล็ก งานทาสีโรงเรียนวัดส้านักคร้อ ต.ตะคร้้าเอน อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 200,000              



     หนา้ที ่17

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (405) 405 ร้ัวโรงเรียน  งานคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองนางเล้ิง ต .ดอนแสลบ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (406) 406 ร้ัวโรงเรียนแบบมาตรฐานโรงเรียนบา้นบอ่หว้า ต .ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (407) 407 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยด้วน ต .หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (408) 408 ร้ัวโรงเรียน งานเหล็ก งานทาสีโรงเรียนวัดหนองลาน ต.หนองลาน อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (409) 409 สนามกีฬา งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยลึก ต .สระลงเรือ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (410) 410 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .สระลงเรือ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (411) 411 ถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดเขาตะพัน้ ต.โคกตะบอง อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (412) 412 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโปง่กูป ต .พงัตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (413) 413 โรงจอดรถ งานพืน้  โรงเก็บของ งานพืน้โรงเรียนวัดทุง่สมอ ต .ทุง่สมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 149,500              
 (414) 414 ลานอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนตาลเส้ียน ต .อุโลกส่ีหมืน่ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (415) 415 ซ่อมแซมสนาม  งานพืน้โรงเรียนวัดดอนขมิน้ ต .ดอนขมิน้ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (416) 416 สนามเด็กเล่น  งานพืน้  งานทาสี  โรงเรียนวัดทา่กระทุม่ ต .แสนตอ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 149,600              
 (417) 417 อาคารเรียน/งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์/งานพืน้ ภมูิทศัน์/ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นบอ้งต้ี ต .บอ้งต้ี อ.ไทรโยค

 จ.กาญจนบรีุ
200,000              

 (418) 418 ภมูิทศัน์/รางระบายน้้า ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นหว้ยกบ ต.หนองลู อ.สังขละบรีุ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (419) 419 ภมูิทศัน์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นเสาหงษ ์ต.ทา่ขนุน อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (420) 420 อาคารเรียน/งานร้ือถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนบา้นหนิดาด ต .หนิดาด อ.ทองผาภมูิ        จ .

กาญจนบรีุ
150,000              

 (421) 421 อาคารอเนกประสงค์ จ้านวน 2 หลัง/งานทาสี งานพืน้ งานประตู-หน้าต่าง อาคารเรียน/งานประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นวังโพธิ์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (422) 422 อาคารประกอบ/งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นซองกาเรีย ต.หนองลู อ.สังขละบรีุ
 จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (423) 423 ภมูิทศัน์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นหว้ยมาลัย ต.หนองลู อ.สังขละบรีุ จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (424) 424 อาคารเรียน/งานพืน้ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียนบา้นเขาสามชั้น ต .ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค            จ .

กาญจนบรีุ
150,000              

 (425) 425 อาคารเรียน/งานหลังคา งานพืน้ งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนคุรุสภา ต.หว้ยเขย่ง อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (426) 426 อาคารอเนกประสงค์/งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนตชด .บา้นบอ้งต้ีล่าง ต.บอ้งต้ี อ.ไทรโยค

 จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (427) 427 อาคารประกอบ/งานพืน้ งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี งานร้ือถอน งานสุขาภบิาลโรงเรียนบา้นไร่ ต .ทา่ขนุน    อ.
ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (428) 428 อาคารประกอบ จ้านวน 3 หลัง/งานร้ือถอน งานหลังคา งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์/งานร้ือถอน งานหลังคา 
อาคารเรียน/งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังกระแจะ ต .วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (429) 429 อาคารเรียน/งานพืน้โรงเรียนวัดปากกิเลน ต.สิงห ์อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (430) 430 อาคารเรียน/งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์/งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต .สิงห ์อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (431) 431 อาคารอเนกประสงค์/งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังใหญ่ ต.ทา่เสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (432) 432 ภมูิทศัน์/ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อนโรงเรียนไทรโยคใหญ่ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (433) 433 อาคารเรียน/งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นหาดง้ิว ต.ทา่เสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (434) 434 อาคารเรียน/งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนวัดปา่ถ้า้ภเูตย ต .ชะแล อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (435) 435 อาคารประกอบ/งานพืน้ งานหลังคา งานผนัง งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองขอน ต .ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค

 จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (436) 436 ภมูิทศัน์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นลุ่มผ้ึง ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 100,000              



     หนา้ที ่18

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (437) 437 อาคารประกอบ/งานร้ือถอน งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดใหม่ดงสัก ต .ไทรโยค อ.ไทรโยค            จ .

กาญจนบรีุ
100,000              

 (438) 438 อาคารเรียน/งานร้ือถอน งานหลังคา โรงเรียนบา้นทุง่เสือโทน ต .ชะแล อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (439) 439 อาคารอเนกประสงค์/งานผนัง งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นช่องแคบ ต .ทา่เสา อ.ไทรโยค            จ .

กาญจนบรีุ
100,000              

 (440) 440 อาคารเรียน/งานพืน้โรงเรียนบา้นแก่งประลอม ต .ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (441) 441 อาคารอเนกประสงค์/งานหลังคา งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยกะทะทอง ต .ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 150,000              

 (442) 442 อาคารเรียน/งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นพเุตย ต .ทา่เสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (443) 443 อาคารเรียน/งานร้ือถอน งานพืน้โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (444) 444 อาคารเรียน/งานทาสี งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานร้ือถอนโรงเรียนบา้นแก่งระเบดิ ต .วังกระแจะ อ.ไทรโยค 

จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (445) 445 อาคารเรียน/งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นพปุลู ต.สิงห ์อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (446) 446 บา้นพกัครู/งานหลังคา งานประตู-หน้าต่าง งานสุขาภบิาล งานพืน้โรงเรียนบา้นแก่งจอ ต .ไทรโยค อ.ไทรโยค   จ.

กาญจนบรีุ
150,000              

 (447) 447 อาคารเรียน/งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่ทุง่นา ต .ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (448) 448 ภมูิทศัน์/รางระบายน้้า ค.ส.ล ทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน ต.ศรีมงคล   

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (449) 449 อาคารประกอบ/งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี งานสุขาภบิาล อาคาร
อเนกประสงค์/งานหลังคา โรงเรียนบา้นพมุ่วง-พพุง ต.ทา่เสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (450) 450 สนามกีฬา/งานพืน้โรงเรียนบา้นถ้า้ดาวดึงส์ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (451) 451 อาคารประกอบ/งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นกุยแหย่ ต .ล่ินถิ่น อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (452) 452 อาคารอเนกประสงค์/งานพืน้ งานหลังหลังคา งานทาสีโรงเรียนอนุบาลไทรโยค ต .ทา่เสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (453) 453 ภมูิทศัน์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นวังผาตาด ต.หนิดาด อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (454) 454 อาคารเรียน/งานร้ือถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่ดินแดง ต .ปรังเผล อ.สังขละบรีุ    จ.

กาญจนบรีุ
200,000              

 (455) 455 อาคารเรียน/งานพืน้ ภมูิทศัน์/ผิวจราจร ค.ส.ล.โรงเรียนอนุบาลทองผาภมูิ ต.ทา่ขนุน อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (456) 456 อาคารเรียน/งานฝ้าเพดาน หอ้งคหกรรม/งานหลังคา หอ้งสมุด/งานหลังคา งานทาสี หอ้งน้้า/งานหลังคา

โรงเรียนพทุธวิมุติวิทยา ต.ทา่เสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (457) 457 อาคารเรียน/งานร้ือถอน งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นสารวัตร ต .วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (458) 458 อาคารเรียน/งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นเขาพงั ต .วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 99,600                
 (459) 459 ภมูิทศัน์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นปากล้าปล็ิอก ต.หว้ยเขย่ง อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (460) 460 อาคารประกอบ/งานร้ือถอน งานหลังคา งานพืน้ งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่าง ภมูิทศัน์/ถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นปา่ไม้สะพานลาว ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (461) 461 อาคารเรียน/งานพืน้ อาคารประกอบ/งานพืน้โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ต.หนองลู อ.สังขละบรีุ จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (462) 462 หอ้งสมุด/งานพืน้ อาคารเรียน/งานหลังคาโรงเรียนหลุงกัง ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (463) 463 อาคารเรียน/งานพืน้โรงเรียนบา้นซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ ต .หนองลู อ.สังขละบรีุ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (464) 464 โรงอาหาร/งานพืน้โรงเรียนวัดหนิดาด ต.หนิดาด อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (465) 465 อาคารเรียน/งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองเจริญ ต.ล่ินถิ่น อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (466) 466 หอ้งสมุด/งานหลังคาโรงเรียนบา้นพอุงกะ ต .ทา่เสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 150,000              



     หนา้ที ่19

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (467) 467 หอ้งคหกรรม/งานร้ือถอน งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยเสือ ต .

ชะแล อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (468) 468 ภมูิทศัน์/คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างติดดินโรงเรียนบา้นหนิต้ัง ต .ไล่โว่ อ.สังขละบรีุ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (469) 469 บา้นพกัครู/งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานสุขาภบิาล งานทาสีโรงเรียนอนุบาลสังขละบรีุ 

(บา้นวังกะ) ต.หลองลู อ.สังขละบรีุ จ.กาญจนบรีุ
200,000              

 (470) 470 อาคารอเนกประสงค์/งานหลังคาโรงเรียนบา้นยางขาว ต .ปรังเผล อ.สังขละบรีุ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (471) 471 ภมูิทศัน์/ถนนคอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นประจ้าไม้ ต.หว้ยเขย่ง อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (472) 472 อาคารอเนกประสงค์/งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่มะเด่ือ ต .หว้ยเขย่ง อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (473) 473 ภมูิทศัน์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นดินโส ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (474) 474 อาคารเรียน/งานหลังคาโรงเรียนสมาคมปา่ไม้แหง่ประเทศไทยอุทศิ ต .หว้ยเขย่ง อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (475) 475 บา้นพกัครู จ้านวน 3 หลัง/งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยเขย่ง ต.หว้ยเขย่ง อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (476) 476 บา้นพกัครู/งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นทุง่เรือโกลน ต .ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (477) 477 อาคารเรียน จ้านวน 3 หลัง/งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองปลาซิว ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (478) 478 ภมูิทศัน์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นวังสิงห ์ต.สิงห ์อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (479) 479 อาคารเรียน/งานทาสีโรงเรียนบา้นไร่ปา้ ต.หว้ยเขย่ง อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (480) 480 หอ้งส้วม/งานร้ือถอน งานหลังคา งานทาสี โรงเรียนบา้นหนิแหลม ต .ทา่ขนุน อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (481) 481 อาคารเรียน/งานหลังคา งานทาสี งานพืน้โรงเรียนวัดปรังกาสี ต .ทา่ขนุน อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (482) 482 ภมูิทศัน์/ผิวจราจร ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นทุง่ก้างย่าง ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (483) 483 อาคารเรียน/งานทาสีโรงเรียนบา้นจันเดย์ ต.ทา่ขนุน อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (484) 484 ภมูิทศัน์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นดงโคร่ง ต.หนิดาด อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 99,000                
 (485) 485 อาคารเรียน/งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นกองม่องทะ ต .ไล่โว่ อ.สังขละบรีุ จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (486) 486 ภมูิทศัน์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. ร้ัวโรงเรียน/งานผนัง งานทาสี งานประตูโรงเรียนบา้นหนิดาด ต .ศรี

มงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (487) 487 อาคารประกอบ จ้านวน 2 หลัง/งานร้ือถอน งานหลังคา งานทาสี งานประตู-หน้าต่าง งานผนัง งานฝ้าเพดาน 
งานพืน้โรงเรียนบา้นล่ินถิ่น ต.ล่ินถิ่น อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (488) 488 อาคารอเนกประสงค์/งานประตู-หน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเหมืองสองทอ่ ต .ชะแล อ.ทองผาภมูิ       จ.
กาญจนบรีุ

150,000              

 (489) 489 บา้นพกัครู/งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนบา้นยางโทน ต .ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 99,900                
 (490) 490 อาคารประกอบ/งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานทาสีโรงเรียนเพยีงหลวง 3 ต.ปล๊ิอก อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (491) 491 อาคารเรียน จ้านวน 3 หลัง อาคารประกอบ จ้านวน 1 หลัง/งานรางน้้าโรงเรียนบา้นอูล่อง ต.ทา่ขนุน อ.ทองผา

ภมูิ จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (492) 492 อาคารเรียน/งานผนัง งานสุขาภบิาล  งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นนามกุย ต .ล่ินถิ่น      อ.
ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (493) 493 ภมูิทศัน์/ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อนโรงเรียนบา้นเกริงกระเวีย ต.ชะแล อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (494) 494 อาคารเรียน จ้านวน 3 หลัง/งานทาสีโรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต.หนองลู อ.สังขละบรีุ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (495) 495 อาคารเรียน จ้านวน 2 หลัง/งานพืน้ โรงเรียนบา้นทา่มะเด่ือ ต .ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (496) 496 อาคารเรียน/งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่ตาเสือ ต.สิงห ์อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (497) 497 อาคารส้านักงาน/งานหลังคาโรงเรียนสพป.กาญจนบรีุ เขต 3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 300,000              
 (498) 498 หอ้งส้วม/งานร้ือถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานประตู-หน้าต่าง งานสุขาภบิาลโรงเรียนบา้นเขาช้าง 

ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ
150,000              



     หนา้ที ่20

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (499) 499 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16" x 16" อาคาร สปช.105/29โรงเรียนบา้นหนองแกประชาสรรค์ ต.หนองปลาไหล

 อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (500) 500 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนบา้นหนองนกแก้ว ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (501) 501 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 (จ้านวน 2 หลัง)  อาคารเรียน 105/29 และงานเทพืน้โรงเรียน

ราษฎร์บา้รุงธรรม ต.ทุง่กระบ่้า อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (502) 502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารเรียน ป.1 ก 4หอ้งเรียน)โรงเรียนบา้นหนองจั่น ต.หนอง
นกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (503) 503 งานเทพืน้ ค.ส.ล. หนา 0.12 ม. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 40 เมตรโรงเรียนบา้นบงึหวัแหวน ต .บอ่พลอย อ.บอ่
พลอย จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (504) 504 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26โรงเรียนบา้นช่องด่าน ต.ช่องด่าน อ.บอ่พลอย จ.
กาญจนบรีุ

150,000              

 (505) 505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบโรงเรียน/อาคารหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นหนองปลาไหล ต .หนองปลาไหล อ.
หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (506) 506 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/26 และอาคารประกอบ (หอ้งสหกรณ์)โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต.หนองปรือ 
อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (507) 507 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 กโรงเรียนบา้นหนองไผ่ล้อม ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (508) 508 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 อาคารเรียน ป.1 ก และอาคารเรียน 017โรงเรียนบา้นหนองแสลบ 

ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (509) 509 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาอาคารแบบ 102/26 (3 หอ้งเรียน)โรงเรียนบา้นเขามุสิ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.
กาญจนบรีุ

100,000              

 (510) 510 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก 4 หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นหนองเค็ด ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 150,000              

 (511) 511 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบกรมสามัญ 3 หลังโรงเรียนบา้นยางสูง ต.หลุมรัง อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (512) 512 งานเทพืน้ ค.ส.ล. หนา 0.12 ม. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตรโรงเรียนบา้นพยอมงาม ต.หนองปลาไหล อ.

หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (513) 513 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมโรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (514) 514 ปรับปรุงซ่อเมแซมหอ้งส้วมแบบ สปช.601/26 ,สปช. 601/28 ,ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนและหอ้งปฏบิติัการ ,

ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนปา่ไม้อุทศิ 15(บา้นม่วงเฒ่า) ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ
200,000              

 (515) 515 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียน แบบ สปช .105/29 และอาคารเรียน  แบบ สปช.105/26โรงเรียนบา้นล้าอีซู ต.หนองรี
 อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (516) 516 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นตลุงเหนือ แบบ สปช .105/29โรงเรียนบา้นตลุงเหนือ ต.หนองประดู่ อ.
เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (517) 517 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 กโรงเรียนหมูบ่า้นปา่ไม้ ต.ทุง่กระบ่้า อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (518) 518 ปรับปรุงซ่อมแซม สนาม ร้ัวและอื่นๆโรงเรียนบา้นวังด้ง ต .หนองกุ่ม อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (519) 519 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารชั่วคราวโรงเรียนบา้นหนองงูเหา่ ต .หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (520) 520 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.017 ติดต้ังฝ้าแขวน (หลังที ่1 ,หลังที ่2)โรงเรียนชุมชนบา้นหนองฝ้าย 

ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
200,000              

 (521) 521 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป 1 ก (ทาสีภายในและภายนอก) และอาคาร สปช.105/29 (ทาสีภายนอก)โรงเรียน
บา้นพรหมณี ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (522) 522 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นหนองสาหร่าย ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.
กาญจนบรีุ

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (523) 523 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ สปช .105/29 ขนาด 8 หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นหนองปลิง ต .

หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (524) 524 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29โรงเรียนวังเขาแก้ว(หง้าอุปถัมภ)์ ต.หนองกุ่ม อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ 100,000              

 (525) 525 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วมแบบ สปช 601/26โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ 200,000              

 (526) 526 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนบา้นหนองขอน ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (527) 527 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู และหอ้งส้วมโรงเรียนบา้นหนองรี ต .หนองรี อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (528) 528 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และอาคารเรียนแบบ สปช 102/26โรงเรียนบา้นเขาหนิต้ัง ต.

สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (529) 529 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26โรงเรียนบา้นโปง่ไหม ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 150,000              

 (530) 530 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29โรงเรียนเสรี-สมใจ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (531) 531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 102/26โรงเรียนบา้นหนองกะหนาก ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 100,000              

 (532) 532 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นน้้าคลุ้ง ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (533) 533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29โรงเรียนบา้นตรอกสะเดา ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 150,000              

 (534) 534 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 โรงเรียนบา้นไร่เจริญ ต.หลุมรัง อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (535) 535 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียน แบบ รร ./40โรงเรียนบา้นเขาแดง ต.ช่องด่าน อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (536) 536 ปรับรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26 (4หอ้งเรียน)โรงเรียนบา้นหนองแกใน ต.หนองรี อ.บอ่พลอย จ.

กาญจนบรีุ
100,000              

 (537) 537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26 อาคารหอ้งสมุดและอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นกรับใหญ่
 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (538) 538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ก และอาคารแบบบา้นหนองเตียนโรงเรียนบา้นหนองเตียน ต .บอ่พลอย อ.
บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (539) 539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร แบบกรมสามัญโรงเรียนบา้นหนองกุ่ม ต .หนองกุ่ม อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ 100,000              

 (540) 540 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วม/ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งบริหารงานธุรการโรงเรียนบา้นหนองประดู่ ต .หนองประดู่ อ.
เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (541) 541 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ส้วมแบบ สปช 601/26 (หลังที ่1)โรงเรียนชุมชนบา้นหลุมรัง ต.หลุมรัง อ.บอ่
พลอย จ.กาญจนบรีุ

200,000              

 (542) 542 งานเทพืน้ ค.ส.ล. หนา 0.12 ม. จ้านวน 460 ตรม.โรงเรียนบา้นวังใหญ่ ต.ช่องด่าน อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (543) 543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 กโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (544) 544 งานเทพืน้ ค.ส.ล. กว้าง 5 ม. x 0.15 ม. x ยาว 41 ม. จ้านวน 205   ตร.มโรงเรียนบา้นหนองตาเดช ต.หนองปรือ

 อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (545) 545 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก โรงเรียนวัดใหม่ภมูิเจริญ ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (546) 546 งานร้ัวคอนกรีต สูง 2.00 ม.  ยาว 50 ม.โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (547) 547 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราวโรงเรียนบา้นชุมนุมพระ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (548) 548 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม  จ้านวน 3 หลัง , ปรับปรุงหอ้งประชุม ,ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

 21 (บา้นล้าเหย) ต.หลุมรัง อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (549) 549 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นน้้าโจน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (550) 550 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ จ้านวน 215 ตร.ม.โรงเรียนบา้นหนองตาก้าย ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (551) 551 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารประกอบ (โรงอาหาร)โรงเรียนบา้นหนองไก่ต่อ ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (552) 552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้ง จ้านวน  195 ตร.ม  โรงเรียนบา้นบะลังกา ต.หนอง

ปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (553) 553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 หลังที ่5โรงเรียนวัดทุง่มะสัง(มิตรภาพที ่9) ต.หนองกุ่ม อ.บอ่
พลอย จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (554) 554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (งานทาสีอาคารเรียน 960 ตร.ม.)โรงเรียนบา้นหว้ยหวาย ต.
หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (555) 555 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 (หลังที ่1)โรงเรียนบา้นทุง่โปง่ ต .หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.
กาญจนบรีุ

100,000              

 (556) 556 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26โรงเรียนบา้นหนองเข้ ต.ช่องด่าน อ.บอ่พลอย จ.
กาญจนบรีุ

100,000              

 (557) 557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นหนองขอนเทพพนม ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ
 จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (558) 558 งานเทพืน้ ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร จ้านวน 73 เมตรโรงเรียนบา้นหนองหว้า ต.ช่องด่าน อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (559) 559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.206/29โรงเรียนอนุบาลบอ่พลอย ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.

กาญจนบรีุ
200,000              

 (560) 560 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช .102/26 ,อาคารเรียนแบบ ป.1 ก โรงเรียนบา้นทุง่กระบ่้า ต .ทุง่กระบ่้า
 อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (561) 561 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นหนองไก่เหลือง ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.
กาญจนบรีุ

100,000              

 (562) 562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102โรงเรียนบา้นน้้าลาด ต.ทุง่กระบ่้า อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (563) 563 งานเทพืน้ ค.ส.ล. หนา 0.12ม. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร  จ้านวน 240 ตร.ม.โรงเรียนบา้นพรุวก ต.

หนองกร่าง อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (564) 564 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการ 4 หอ้ง ได้แก่หอ้งวิทยาศาสตร์ หอ้งคอมพวิเตอร์ หอ้งศิลปะ หอ้งเด็กพเิศษเรียน
รวมโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (565) 565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 กโรงเรียนบา้นช่องกล้ิงช่องกรด ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 100,000              

 (566) 566 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ (หอ้งส่ือสารเรียนการสอน)โรงเรียนบา้นรางขาม ต.หนองกุ่ม อ.บอ่พลอย จ.
กาญจนบรีุ

100,000              

 (567) 567 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู จ้านวน 3 หลัง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ สปช .105/29โรงเรียนบา้นหลัง
เขา ต.หนองกร่าง อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (568) 568 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต สูง 1.5 เมตร  ยาว 53.58 เมตรโรงเรียนบา้นเสาหงส์ ต.หนองกุ่ม อ.บอ่พลอย จ.
กาญจนบรีุ

150,000              

 (569) 569 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26โรงเรียนบา้นพพุรหม ต.หนองกุ่ม อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ 150,000              

 (570) 570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)และศาลาพกันักเรียนโรงเรียนบา้นสามยอด ต .ช่องด่าน อ.บอ่
พลอย จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (571) 571 เทพืน้ ค.ส.ล.  หนา 0.12 ม. จ้านวน 240 ตร.ม.โรงเรียนบา้นหนองหมู ต.หลุมรัง อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (572) 572 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.

กาญจนบรีุ
150,000              

 (573) 573 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ,งานมุงกระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย ต .หนองปรือ อ.
หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (574) 574 ซ่อมแซมฝาอาคารเรียน แบบ 017 (เปล่ียนฝา,ทาสีน้้ามัน)โรงเรียนบา้นหนองมะสัง ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.
กาญจนบรีุ

100,000              

 (575) 575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (เปล่ียนฝ้า 48 ตรม.,ปกูระเบือ้งอาคารเรียน 190 ตร.ม.)โรงเรียนบา้นหนองหวาย 
ต.หนองกร่าง อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (576) 576 งานเเทพืน้  ค.ส.ล. อาคารเอนกประสงค์  หนา 0.10 ม. จ้านวน 252 ตร.ม.โรงเรียนบา้นเขานางสางหวั ต .เลา
ขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (577) 577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  แบบ 017 ,ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าโรงเรียนบา้นหนองย่างช้าง 
ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (578) 578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นล้าอีซู สาขาบา้นหนองส้าโรง ต .หนองรี อ.บอ่
พลอย จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (579) 579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ และร้ัวลวดหนามโรงเรียนบา้นหนองกร่าง ต .หนองกร่าง อ.บอ่พลอย จ.
กาญจนบรีุ

150,000              

 (580) 580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017โรงเรียนบา้นหนองกระทุม่ ต.หนองกุ่ม อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (581) 581 งานเทพืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 13 เมตร จ้านวน 143 ตร.ม.โรงเรียนบา้นหนองหวาย ต.

ทุง่กระบ่้า อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
100,000              

 (582) 582 ปรับรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  ท้าโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเมทลัชีทโรงเรียนบา้นหนองผือ ต .เลาขวัญ 
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (583) 583 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26โรงเรียนบา้นรางพยอม ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (584) 584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน ปกูระเบือ้งพืน้ ขนาด 12 x 12 นิว้ 500  ตร.ม.  เทพืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. 

จ้านวน 200 ตร.ม.โรงเรียนสพป.กาญจนบรีุ เขต 4 ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
300,000              

 (585) 585 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 (ปพูืน้กระเบือ้ง 120 ตร.ม.)  ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
(โรงอาหาร) ปกูระเบือ้ง 120 ตร.ม.โรงเรียนประชาพฒันา ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ

100,000              

 (586) 586 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นสระเตยพฒันา ต .หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (587) 587 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 และเทพืน้ ค.ส.ล. และงานเสาธงโรงเรียนบา้นหนองโสน ต .หนองโสน อ.

เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (588) 588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นหนองผักแว่น ต .สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (589) 589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นเขาแหลม ต .สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (590) 590 เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (591) 591 เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นทา่ว้า ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ 100,000              
 (592) 592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นพบุอน ต .เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (593) 593 ปรับปรุงหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีโรงเรียนขมิน้ราษฎร์สงเคราะห ์ต .ขมิน้ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (594) 594 ปรับปรุงหอ้งเรียน ทาสี ปพูืน้ด้วยกระเบือ้งเคลือบ ไฟฟา้ในหอ้งเรียนโรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย ต .หลักเมือง อ.
กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (595) 595 ปรับปรุงหอ้งเรียน ทาสี ปพูืน้ด้วยกระเบือ้งเคลือบ ไฟฟา้ในหอ้งเรียนโรงเรียนหนองทุม่สงเคราะห ์ต .บงึวิชัย อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              



     หนา้ที ่24

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (596) 596 ปรับปรุงหอ้งเรียน ทาสี ปพูืน้ด้วยกระเบือ้งเคลือบ ไฟฟา้ในหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นโคกกว้าง ต .ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์

 จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (597) 597 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการทางภาษา ปรับปรุงระบบเสียงหอ้งปฏบิติัการทางภาษา เปล่ียนเคร่ืองขยายเสียงพร้อม
ล้าโพง อุปกรณ์หฟูงั เก้าอี้ ทาสีผนังหอ้งโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ 7 (สวนปา่สมเด็จ) ต.นาจารย์ อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (598) 598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคา เปล่ียนประตูเหล็ก ทาสีโรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมล้าปาว ต.
ภดิูน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (599) 599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนกประสงค์ แบบ สปช . 202826  เปล่ียนหลังคา ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสองหอ้ง
ราษฎร์บรูณะ ต.ร่องค้า อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (600) 600 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ปกูระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนไม้อัดสัก หน้าต่างบานทบึ ตาข่ายกันนก รางน้้าสังกะสี
โรงเรียนหวัคูประชาอุทศิ ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (601) 601 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ผนังกันหอ้ง เปล่ียนไม้อัดสัก หน้าต่างบานทบึ ตาข่ายกันนก รางน้้าสังกะสีโรงเรียนค้า
ไผ่สงเคราะห ์ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (602) 602 ปรับปรุงหอ้งเรียน ทาสี ปพูืน้ด้วยกระเบือ้งเคลือบ ไฟฟา้ในหอ้งเรียนโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ต .สามัคคี
 อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (603) 603 ปรับปรุงหอ้งเรียน ทาสี ปพูืน้ด้วยกระเบือ้งเคลือบ ไฟฟา้ในหอ้งเรียนโรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา ต .
เหล่าอ้อย อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (604) 604 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นแกหวัแฮดส้มโฮงวิทยา ต .ธัญญา อ.กมลาไสย จ.
กาฬสินธุ์

150,000              

 (605) 605 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช . 105/26 เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนอง
ม่วง ต.ล้าคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (606) 606 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคาร สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นเหล็กกกกอกสามัคคี ต .เหนือ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (607) 607 ปรับปรุงหอ้งเรียน ป.1ฉ ทาสีภายนอก - ใน เปล่ียนกระจกหน้าต่าง ไฟฟา้โรงเรียนทา่ล้าดวนประชาบ้ารุง ต .
หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (608) 608 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียน 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ ์ต .หว้ยโพธิ์ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (609) 609 ปรับปรุงหอ้งเรียน สปช. 104/26 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห ์
ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (610) 610 ปรับปรุงหอ้งเรียน  ทาสี  เปล่ียนประตู-หน้าต่าง  เปล่ียนกระจก ติดพดัลมโรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ต .ล้าพาน
 อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (611) 611 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สปช 203/26  เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสี ติดต้ังโคมไฟ เปล่ียนกระจกประตูโรงเรียน
บา้นนาวิทยาคม ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (612) 612 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบหอ้งน้้า - หอ้งส้วม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนโถส้วมโรงเรียนบา้นหนองกุง
ใหญ่ ต.ส้าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (613) 613 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี ติดพดัลมเดพาน ติดชุดหลอดไฟ ภายในหอ้งเรียน
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (614) 614 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ป. 107 ก  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  งานไม้ประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียน
ชุมชนนาจารย์วิทยา ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (615) 615 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคาร 017 ก.  ทาสี เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นโจดศิริราษฎร์บ้ารุง ต.ภปูอ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              



     หนา้ที ่25

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (616) 616 ปรับปรุงซ๋อมแซมหอ้งเรียน อาคาร ป .1 ฉ ปพูืน้กระเบือ้ง ติดต้ังบานหน้าต่างโรงเรียนกลางหมืน่สงเคราะห ์ต .

กลางหมืน่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (617) 617 ปรับปรุงซ่อแมซมอคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ร้ือผนังไม้ ติดต้ังฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าโลหะ
 ติดต้ังผนังไม้ฝาเฌอร่าโรงเรียนนาคูณวิทยา ต.สหสัขันธ์ อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (618) 618 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนโปง่เชือกศึกษาสถาน ต .นามะเขือ 
อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (619) 619 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช . 105/2526 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  เปล่ียนประตูไม้อัดสัก  หน้าต่าง
บานทบึไม้เนือ้แข็ง  ตาข่ายกันนก  รางน้้าสังกะสีโรงเรียนนาบงึราษฎร์สงเคราะห ์ต .หนองแปน อ.กมลาไสย จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (620) 620 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร 101/2506 ปกูระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนประตูไม้อัดสัก หน้าต่างบานทบึ ตา
ข่ายกันนก รางน้้าสังกะสีโรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ศรี ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (621) 621 ปรับปรุงซ่อแมซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค .
ส.ล.โรงเรียนหนองบวัโจดดงลิงวิทยา ต.เจ้าทา่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (622) 622 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหนองตุวิทยา ต.ธัญญา อ.
กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (623) 623 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช 105826 ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนทา่ไคร้สามัคคี ต.บงึวิชัย อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (624) 624 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ติดต้ังประตูอลูมิเนียมบานเล่ือน พร้อมกระจก ทาสีภายในและภายนอกโรงเรียน
บา้นค้าเม็ก ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (625) 625 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/26  เปล่ียนหลังคา โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา ต.นามะเขือ 
อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (626) 626 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน แบบ สปช 105/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือนโรงเรียนบา้นโนนแหลมทอง ต .โนนแหลม
ทอง อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (627) 627 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช 105/29 ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนนามลวิทยาคาร ต .โคกสมบรูณ์ อ.
กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (628) 628 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบงึวิชัยสงเคราะห ์ต .บงึวิชัย อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (629) 629 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวังเกาะเหล็กทุง่สว่างวิทย์ ต .ล้าพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ 
จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (630) 630 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นต้อนวิทยาคาร ต .เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (631) 631 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 107 ก ทาสีน้้าอะคลีนิค  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พฒันา ต .หลุบ อ.เมือง

กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (632) 632 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช 105/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองพอกวิทยายน ต .สะอาดไชยศรี อ.
ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (633) 633 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช 105/26  ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยแสง ต .ภปูอ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (634) 634 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคารเรียน สปช 105/26 ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ประชา
สรรพภ์ปูอ ต.ภปูอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (635) 635 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช 105/29 ปพูืน้หอ้งเรียนกระเบือ้งเคลือบโรงเรียนทุง่ศรีเมืองประชาวิทย์ 
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              



     หนา้ที ่26

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (636) 636 ปรับปรุงซ๋อมแซมหอ้งเรียน สปช 105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีภายนอก ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนทา่แสง

วิทยายน ต.ล้าพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (637) 637 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนโครงหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง เทพืน้คอนกรีต โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บ้ารุง
 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (638) 638 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร ป .1 ฉ ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีภายนอก ภายใน   อาคารแบบกรมสามัญศึกษา 
ผนังก่อคอนกรีต ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ต .ล้าพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (639) 639 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ป 1 ฉ  เปล่ียนไม้ฝา ประตูหน้าต่าง ทาสี  
อาคาร สปช. 105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ต .ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (640) 640 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ,เทพืน้ปนูทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบโรงเรียนค้าประถม
นิคมสงเคราะห ์ต.นิคม อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (641) 641 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งดนตรีแบบสร้างเอง เปล่ียนหลังคา โรงเรียนบา้นหนองกุงน้อย ต .ส้าราญใต้ อ.สามชัย
 จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (642) 642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ทาสีอาคารเรียนแบบ สปช . 101/26 ทาสีน้้าอะคลูริคกึ่งเงา
โรงเรียนค้าแคนวิทยา ต.นิคม อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (643) 643 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช 101/26 ปกูระเบือ้งเซรามิค ทาสีน้้าอะคีลิค ภายในโรงเรียนโคกล่าม
ผดุงวิทย์ ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (644) 644 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29  ท้าโครงหลังคา เทพืน้ โรงเรียนหว้ยตูมวิทยาคาร ต .กลางหมืน่ อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (645) 645 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (อาคารอเนกประสงค์) จ้านวน 1 หลัง งานอลูมิเนียม,ฝ้าเพดาน,ทาสีน้้ามัน,สี
พลาสติก พร้อมติดต้ังหลอดไฟภายในหอ้งเรียนโรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม ต .กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (646) 646 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ 105/29 พร้อมหอ้งส้วม ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนโถส้วมนัง่ยองพร้อมญฐานราด
น้้า เปล่ียนประตู PVC พร้อมวงกบโรงเรียนปากน้้าราษฎร์บ้ารุง ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (647) 647 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ทาสีภายในหอ้งคอมพวิเตอร์ ,ทาสีภายในหอ้งวิทยาศาสตร์ ติดพดัลมแบบโคจรติด
เพดาน,ติดต้ังโคมไฟโรงเรียนคอนเรียบอนุกูล ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (648) 648 ซ่อมแซมหอ้งเรียนแบบ สปช 105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนค้าชมภทูา่เรือสมบรูณ์วิทย์ 
ต.ภสิูงห ์อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (649) 649 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด เปล่ียนหน้าต่างกระจก  เทพืน้คอนกรีต  ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนโพนสวางพทิยา
คม ต.นามะเขือ อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (650) 650 ปรับปรุงหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ต .กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 200,000              
 (651) 651 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนวัดชัยสุนทร ต .กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (652) 652 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ,ทาสีภายนอกและภายในโรงเรียนโคกล่ามวิทยา ต .ไผ่ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (653) 653 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร ต .กมลาไสย อ.กมลา
ไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (654) 654 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ,ทาสีน้้้พลาสติกโรงเรียนบา้นโหมน
สงเคราะห ์ต.หว้ยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (655) 655 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอนุบาล อาคาร สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ผนังคอนกรีตบล็อก วงกบประตู
ไม้สัก ประตูไม้สักบานทบี ประตูเหล็กม้วนบานทบีโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

150,000              



     หนา้ที ่27

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (656) 656 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน แบบ สปช 105/26 ทาสี ปุ้พืน้กระบือ้งโรงเรียนค้าโพนค้าม่วงวิทยา ต.นาจารย์ อ.

เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (657) 657 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งเรียน แบบ ป .1 ฉ ทาสี ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนหนองหวัช้าง ต .กลางหมืน่ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (658) 658 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารแบบ สปช 105/26 ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนนาโกวิทยา ต .ขมิน้ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (659) 659 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช .105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนนาจ้าปา ต.นาจ้าปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (660) 660 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคารเรียนแบบ ป .1 ฉ    ติดต้ังฝ้าเพดาน เปล่ียนประตูบานทบึ  หอ้งเรียน แบบ กส .
2 ติดต้ังฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกุดแห ่ต.ส้าราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (661) 661 ปรับปรุงซ้่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. (ใต้ถุนสูง)  ติดต้ังประตู,หน้าต่าง กลอนอลูมิเนียมพร้อมบานพบั
โรงเรียนโคกส้าราญวิทยา ต.ส้าราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (662) 662 ปรับปรุงซ๋อมแซมหอ้งเรียน อาคาร แบบ สปช 105/29 ทาสีภายนอก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบอ่โนนมะค้้า
วิทยาคาร ต.วิเศษศิลป ์อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (663) 663 ปรับปรุงซ๋อมแซมหอ้งเรียน อาคาร แบบ สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง  ฝ้ายิบซ่ัมโรงเรียนโคกเจริญค้าน้้าแซบ
วิทยา ต.นามะเขือ อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (664) 664 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร แบบ สปช 105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเซรามิคโรงเรียนแก้งนางราษฎร์บ้ารุง ต .
ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (665) 665 ปรัปบรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ  สปช 105/26 ท้าโครงหลัง ปพุืน้กระเบือ้งเซรามิกโรงเรียน
กุดอ้อสุขสวัสด์ิวิทยา ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (666) 666 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ,ทาสีหอ้งเรียนโรงเรียนดงน้อย
สงเคราะห ์ต.หว้ยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (667) 667 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน แบบ ป.1 ฉ เปล่ียนตาข่ายลวดช่องลม  เปล่ียนกระจกใสบนช่องหน้าต่าง เปล่ียน
หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ เปล่ียนประตู ทาสีประตู หน้าต่างโรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห ์ต.โนนศิลา อ.สหสั
ขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (668) 668 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหนองบวัราษฎร์นิยม ต .โพนทอง อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (669) 669 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร แบบ สปช 105/29  เปล่ียนไฟฟา้ในหอ้งเรียนโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (670) 670 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งเซรามิก เคาเตอร์อิฐบล็อก พร้อมปกูระเบือ้ง ชุดเหล็กดัดโรงเรียน
สะอาดโนนงามวิทยา ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (671) 671 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาประกอบ เทพืน้คอนกรีต ,ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .
หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (672) 672 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานร้ือถอนฝ้าเพดาน  เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนไม้เนือ้แข็ง เปล่ีนแผ่นยิปซัม
โรงเรียนม่วงค้าราษฎร์สามัคคี ต.โนนศิลา อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (673) 673 ปรับปรุงหอ้งเรียนแบบ สปช. 105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนเขื่อนภมูิพล ต.ส้าราญใต้ อ.สามชัย จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (674) 674 ปรับปรุงอาคารเรียน  สปช 105/26  เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนสีโรงเรียนธนบรีุโคกสีหนองเต่าวิทยายน ต.โพน
งาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (675) 675 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์   ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป ์ต .โพนงาม อ.กมลา
ไสย จ.กาฬสินธุ์

150,000              



     หนา้ที ่28

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (676) 676 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  เปล่ียนหลังเหล็กรีดลอน ปรับปรุงหอ้งส้วม เปล่ียนหลังคาโรงเรียนหนองแวง

ประชานุกูล ต.ขมิน้ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (677) 677 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 ก เปล่ียนบานหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง,เปล่ียนประตูไม้เนือ้แข็ง,เปล่ียนพดัลม
เพดาน,ทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนบา้นหนองช้าง ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (678) 678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  มุงหลังคาเหล็กรีดลอน โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ต .ภู
ปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (679) 679 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนปฐมวัย เปล่ียนกระเบือ้งแผ่นเรียบ ,มุง้ลวด,ทาสี,เปล่ียนพดัลมผนังโรงเรียนหนองแซง
วิทยา ต.ส้าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (680) 680 ปรับปรุงหอ้งเรียน แบบ สปช 105/29 เปล่ียนประตู วงกบ ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี ภายนอก ภายในโรงเรียนเหล่า
หลวงวิทยาคาร ต.ภดิูน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (681) 681 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน  งานปรับพืน้ทีพ่ร้อมถมดินบดอัดแน่นดินลูกรัง ,ตะแกรงส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้น
หนองกุงกลาง ต.ส้าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (682) 682 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน (อาคารก่อสร้างเอง) เปล่ียนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด,ทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนบา้นทา่
งาม สาขาบา้นดานเม็ก ต.ส้าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (683) 683 ปรับปรุงหอ้งเรียนคณิตศาสตร์ หอ้งคอมพวิเตอร์ สนามวอลเล่ย์บอล และทาสีอาคารเรียนมัธยม  ปพูืน้กระเบือ้ง 
ทาสี เปล่ียนกระจก ติดพดัลมเพดาน โรงเรียนด่านใต้วิทยา ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (684) 684 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน แบบ ป.1 ฉ เปล่ียนหน้าต่าง,ทาสีน้้ามัน,เปล่ียนประตูไม้เนือ้แข็ง,ติดพดัลมเพดาน
โรงเรียนบา้นทา่งาม ต.ส้าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (685) 685 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน DLIT และหอ้งเรียน  BBL  ติดต้ังประตูเหล็ดตัด ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียงพร้อมล้าโพง
 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม ต .เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (686) 686 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียน สปช 105/26 ทาสีภายนอกและภายในโรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บ้ารุง
 ต.ภดิูน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (687) 687 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน แบบ สปช 105/29 เปล่ียนตาข่ายลวดช่องลม  เปล่ียนกระจกใสบนช่องหน่าต่างและ
ประตู เปล่ียนหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ เปล่ียนประตูหอ้งเรียน ทาสีประตู หน้าต่างทีเ่ปล่ียนใหม่โรงเรียนบา้นค้า
เชียงวัน ต.โนนแหลมทอง อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (688) 688 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนโนนปา่ง้ิววิจิตวิทยา ต .โนนน้้าเกล้ียง อ.สหสัขันธ์ จ.
กาฬสินธุ์

150,000              

 (689) 689 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สปช 105/29  ท้าโครงหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนนา
คอกควาย ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (690) 690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานร้ือถอน,ทาสีน้้าอะคูลริค,สีน้้ามันโรงเรียนค้าปลาฝาโนนชัย ต.ขมิน้
 อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (691) 691 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สปช 105/29  โครงหลังคาเหล็กรีดลอน ทีก่ั้นบนัไดทางขั้นอาคารโรงเรียน
ชุมชนหนองสอวิทยาคาร ต.ล้าปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (692) 692 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปคูอนกรีต ตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูปโรงเรียนภปูอวิทยา ต .ภปูอ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (693) 693 ปรับปรุงอาคารประกอบ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี,เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด,คร่าวโลหะชุบสังกะสีโรงเรียนกุดอ้อ
ประชานุสรณ์ ต.ล้าพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (694) 694 ซ่อมแซมหอ้งเรียน แบบ สปช 105/29  เปล่ียนประตูอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นหนาดสงเคราะห ์ต.
เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (695) 695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เปล่ียนผนังอาคารเรียน  ตาข่ายกันนก ประตูไม้อัดสักโรงเรียนโคก
ก่องวิทยา ต.โนนศิลา อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              



     หนา้ที ่29

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (696) 696 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคาร สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนแก้งค้าวิทยา ต.นิคม อ.สหสัขันธ์ จ.

กาฬสินธุ์
150,000              

 (697) 697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์และหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหนองแวงเหนือ ต .ภปูอ อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (698) 698 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์  ท้าโครงหลังคาเหล็กรีดลอน ก่อผนัง ประตูกระจก หน้าต่างกระจก ปพุืน้
กระเบือ้งโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห ์ต.โนนแหลมทอง อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (699) 699 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโคกใส ต .โนนแหลมทอง อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (700) 700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งน้้า หอ้งส้วม  จ้านวน 2 หลัง ก่อผนังอิฐบล็อก,เปล่ียนโถส้วม,เทคอนกรีตรอบอาคาร
,เปล่ียนประตูพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนหวัขวาวิทยา ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (701) 701 ปรับปรุงหอ้งเรียนอาคารเรียนแบบ 017ก. ปพูืน้กระเบือ้งเคลิอบโรงเรียนสหสัขันธ์วิทยาคม ต .โนนบรีุ อ.สหสัขันธ์
 จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (702) 702 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียน ป.1 ฉ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนสิงหส์ะอาด ต .สหสัขันธ์ อ.สหสัขันธ์ จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (703) 703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ก และอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26  มุงหลังคากันสาด,
งานพืน้ปกูระเบือ้งเซรามิค,งานประตูโรงเรียนบา้นม่วงวิทยาคม ต.โนนศิลา อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (704) 704 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ เสาธงชาติ เวท ีและลานกิจกรรมโรงเรียน
นาสีนวลโสกทรายวิทยา ต.สหสัขันธ์ อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (705) 705 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิคในหอ้งเรียนและทางเดินโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนา
เชือกราษฎร์บ้ารุง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (706) 706 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค ,ทาสีน้้าพลาสติกโรงอาหารโรงเรียนค้าคาราษฎร์บ้ารุง
 ต.โนนศิลา อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (707) 707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26  งานมุงหลังคา,งานพืน้   ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค
โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (708) 708 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 ทาสีน้้าอครีลิค ภายนอก ภายในโรงเรียนนิคมล้าปาววิทยา ต .นิคม อ.สหสั
ขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (709) 709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26  เปล่ียนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนส้าเริงวิทยา ต.สามัคคี อ.
ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (710) 710 ปรับปรุงซ๋อมแซมหอ้งเรียน  อาคาร สปช 105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ต .ไผ่ อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (711) 711 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหนองโพนวิทยายน (สาขาบา้นหนองไผ่ราษฎร์บ้ารุง) ต.
ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (712) 712 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ในโรงเรียน งานปรับพืน้ผิวถนนเต็ม,งานถมดินร่วนปนทราย,งานปพูืน้ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโรงเรียนสามัคคีส้าราญวิทย์ ต.สามัคคี อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (713) 713 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน เปล่ียนหลอดไฟ ปพูืน้กระเบือ้ง  และหอ้งน้้าหอ้งส้วม  เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอน 
ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งน้าโรงเรียนค้าหุง่ราษฎร์บ้ารุง ต .ส้าราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (714) 714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 เปล่ียนประตูบานทบึไม้สึก โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ ์ต.ล้า
คลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (715) 715 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งศิลปะอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช . 106/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ,ฝ้าเพดาน,
ทาสีอะครีลิค,เปล่ียนประตูหน้าต่างโรงเรียนพพิฒัน์ราษฎร์บ้ารุง ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

200,000              



     หนา้ที ่30

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (716) 716 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ในโรงเรียน ปพูืน้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ต .ล้า

ปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (717) 717 ซ่อมแซมอาคารเรียน ท้าโครงหลังคา เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนสายปา่แดงวิทยา ต .สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (718) 718 ซ่อมแซมอาคารประกอบ,อาคารเรียนและหอ้งเรียน เปล่ียนประตูยืด,ทาสีอาคาร,เปล่ียนกระจกช่องประตูหน้าต่าง
,เทคอนกรีตรอบอาคารประกอบโรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห ์ต .โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (719) 719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่,เปล่ียนครอบกระเบือ้งโรงเรียน
น้้าจั้นราษฎร์บ้ารุง ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (720) 720 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วม แบบ สปช. เปล่ียนโครงหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองแคนวิทยา ต .ดอนจาน 
อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (721) 721 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน และกันสาด,กระเบือ้งแผ่นเรียบ,พดัลม
ต้ังพืน้โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (722) 722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งเพดาน เปล่ียนไม้โครงสร้างเพดาน เปล่ียนประตู เปล่ียนกระจก
ช่องลม หน้าต่าง เปล่ียนกระจกช่องลมประตู เปล่ียนตาข่ายช่องลมโรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห ์ต .โนนบรีุ 
อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (723) 723 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเหล่าค้อ ต.เชียงเครือ อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (724) 724 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร แบบ ป .1 ฉ จ้านวน 2 หลัง ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นลาดวิทยาเสริม ต .
หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (725) 725 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช .105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษร์าษฎร์อ้านวย
 ต.โนนบรีุ อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (726) 726 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานปรับเกรดพืน้โรงเรียนค้าโพนทองราษฎร์นิยม ต .โคกสมบรูณ์ อ.กมลาไสย 
จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (727) 727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ ป .1 ฉ เปล่ียนพืน้ไม้,เปล่ียนบนัได,เปล่ียนไฟฟา้,ทาสีเคลือบ
เงาโรงเรียนหว้ยเตยพรประสิทธิ์วิทยา ต.กาฬสินธุ์ อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (728) 728 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร แบบ สปช 105/29  เปล่ียนประตูพร้อมอุปกรณ์,ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนถ้า้
ปลาวิทยายน ต.สหสัขันธ์ อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (729) 729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ติดต้ังประตูม้วน เปล่ียนฝ้าเพดานซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว 
ทาสีร้ัว โรงเรียนบา้นสว่าง ต.ภดิูน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (730) 730 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน เปล่ียนพืน้ไม้,เปล่ียนบนัไดพร้อมอุปกรณ์,เปล่ียนไฟฟา้,ทาสีชนิดเคลือบเงาโรงเรียน
โนนปลาขาวราษฎร์บรูณะ ต.ภสิูงห ์อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (731) 731 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร แบบ สปช 105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ,ทาสีโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม ต.
เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (732) 732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ก ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นดอนสนวน ต .หลุบ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (733) 733 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เทพืน้ลานคอนกรีต คสล .โรงเรียนสายปา่แดงวิทยา(สาขาบา้นภเูงิน) ต.
สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (734) 734 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน เทพืน้คอนกรีต โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 
ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              



     หนา้ที ่31

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (735) 735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ป .1 ฉ เปล่ียนประตูไม้เนือ้แข็ง,หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์โรงเรียน

บงึไฮโนนสวางวิทยา ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (736) 736 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในโรงเรียน ซ่อมร้ัว ทาสีโรงเรียนเหล่าอ้อยบ้ารุงวิทย์ ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (737) 737 ปรับปรุงพืน้อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 206/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนสีถานด้ารงวิทย์ ต.ดง

ลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (738) 738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ  เปล่ียนฝาผนัง เปล่ียนหน้าต่าง ประตู กลอนประตู มือจับ บานพบัโรงเรียน
ปลาเค้าวิทยาคาร ต.ล้าคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (739) 739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 107  งานทาสีโรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ต.ร่องค้า อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (740) 740 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนคอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะครบชุดพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนหนองแสงราษฎร์

พฒันา ต.ส้าราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (741) 741 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์  คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะครบชุดพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนค้อจารย์วิทยา ต .หนองช้าง
 อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (742) 742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 104/26 งานทาสี,เปล่ียนบานประตูโรงเรียนค้าแคนราษฎร์วิทยา ต.ค้า
สร้างเทีย่ง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (743) 743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนประตู,งานฝ้าเพดาน,งานทาสี,งานหน้าต่างโรงเรียน
โคกกลางวิทยา ต.ส้าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (744) 744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ งานทาสี,งานประตู,ติดฝ้าเพดานโรงเรียนทา่ช้างรัฐประชาพฒันา ต.ส้าราญใต้ อ.
สามชัย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (745) 745 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 ซ่อมเปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนชุมชนน้้าเกล้ียงกล่อมวิทยา ต.โนนน้้า
เกล้ียง อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (746) 746 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนโคกนางามสามัคคี ต.ภดิูน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (747) 747 ซ่อมแซมหอ้งฝึกอาชีพ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนหลังคา  ทาสี  ปรับปรุงซ๋อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนดง

น้อยวิทยา ต.ภสิูงห ์อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (748) 748 ซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช 105/26 ทาสีน้้าอะคลีริค ภายนอก ภายในโรงเรียนบา้นแกวิทยายน ต .โนนศิลา 
อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (749) 749 ซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) เปล่ียนหลังเหล็กรีดลอน หน้าต่างบา้นทบึไม้เนือ้แข็ง ทาสีโรงเรียนดงไร่
ราษฎร์พฒันา ต.โนนแหลมทอง อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (750) 750 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 ปพูืน้กระเบือ้ง เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนสะอาดไชยศรี ต .สะอาดไชยศรี อ.
ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (751) 751 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช 105/29 พืน้ปกูระเบอืงเคลือบ ก่อผนังฉาบปนู ประตูหน้าต่างและช่อง
แสงโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม ต.เจ้าทา่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (752) 752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) ปพุืน้กระเบือ้งเคลือบ เทคอนกรีตทางเดิน เปล่ียนหลังคาแผ่น
เหล็กรีดลอนโรงเรียนทา่เพลิงเหมือดแอ่ทา่ใหม่หนองมะเกลือวิทยา ต.เจ้าทา่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (753) 753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบหอ้งเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พทิยาสัย ต .กาฬสินธุ์ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

200,000              

 (754) 754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ใส่ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดานยิปซัมโรงเรียนค้าลือชาศรีสวัสด์ิวิทยา ต .สหสัขันธ์
 อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (755) 755 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนคอมพวิเตอร์ ปพูืน้กระเบือ้ง ก่อผนัง ใส่ประตู หน้าต่าง  ฝ้าเพดานโรงเรียนโคกน้้า
เกล้ียงวิทยาคม ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (756) 756 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช 105/29 ก่ออิฐฉาบปนุ เปล่ียนหน้าต่าง ผนังกระจก ประตูกระจก 
กรอบอลูมิเนียม ทาสี ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนทา่นาจานวิทยา ต .ค้าสร้างเทีย่ง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

150,000              



     หนา้ที ่32

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (757) 757 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ สปช 105/26 เปล่ียนประตู ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนหนอง

แวงแสน ต.นาจ้าปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (758) 758 ปรับปรุงหอ้งเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ BBL ก่อผนัง ฉาบปนู หน้าต่างกระจ้า ประตูบานเล่ือน ทาสีภายนอก ภายใน
โรงเรียนเสมาสามัคคี ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (759) 759 ปรับปรุงอาคารเรียน สปช 104/26 ก่อผนัง ฉาบปนู ติดประตู หน้าต่าง อาคารเรียนแบบ 021 กรมสามัญ 
เปล่ียนประตูหน้าต่าง โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ต.สามัคคี อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (760) 760 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เปล่ียนหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง บานพบั กลอนโรงเรียนบา้นจานวิทยา ต .
หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (761) 761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/26 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบวั
ลอย) ต.นามะเขือ อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (762) 762 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน แบบ 017 ก  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เคร่ือเล่น BBL กระดานล่ืนแสตนเลสโรงเรียน
บา้นหลุบอินทรราษฎร์บ้ารุง ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (763) 763 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด เปล่ียนหน้าต่างกระจก เทพืน้คอนกรีต ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนโพนสวางพทิยาคม
(สาขาโพนค้า) ต.นามะเขือ อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (764) 764 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร แบบ สปช 105/29 ปพุืน้กระเบือ้ง ทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนดงพยุง
สงเคราะห ์ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (765) 765 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟา้
ปรับปรุงหอ้งน้้า หอ้งส้วม เปล่ียนหลัง เปล่ียนโถปสัสาวะโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ (สาขาบา้นโนนกกจิกประชา
สรรพ์) ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (766) 766 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน สปช 105/26  ทาสี ติดต้ังพดัลมเพดาน เปล่ียนหลอดไฟ เทพืน้ ปกูระเบือ้งยาง
โรงเรียนทา่กลางแจ้งจมวิทยา ต .เจ้าทา่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (767) 767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนฝ้าเพดานยิบซ่ัม โรงเรียนบา้นแวงประชารัฐบ้ารุง ต.ดงลิง อ.
กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (768) 768 ซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช 105/29  ปพูืน้กระเบอืง ปรับปรุงระบบไฟฟา้ เปล่ียนหน้าตาง ประตูโรงเรียน
บา้นศรีสมบรูณ์ ต.นิคม อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (769) 769 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร ป .1 ฉ  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี  เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนแก่งนา
ขามสามัคคี ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (770) 770 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร ป .1 ฉ  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี  เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนข้าวหลาม
ชัยศรีดอนยางวิทยา ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (771) 771 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช 105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี  เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียน
โคกเมยประชาพฒันา ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (772) 772 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช . 105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี  เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียน
บงึสว่างวิทยาคม ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (773) 773 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร ป .1 ฉ  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี  เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนเหล่าสูง
วิทยา ต.หว้ยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (774) 774 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร ป .1 ฉ  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี  เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนสงยางสง
เปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (775) 775 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช 105/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี  เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียน
บา้นม่วงวิทยายน ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (776) 776 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน   ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี  เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนหนองโพนโนนสมบรูณ์ 
ต.นาจ้าปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

100,000              



     หนา้ที ่33

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (777) 777 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชุม  สพป.กาฬสินธุ์ เขต  1 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค,ทาสี,เปล่ียนฝ้าเพดาน,ระบบ

เสียงและระบบไฟฟา้โรงเรียนสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
300,000              

 (778) 778 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้หอ้งเรียน โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ต .หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (779) 779 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งสมุด  เปล่ียนประตู  เปล่ียนกระจกช่องแสง   ทาสี โรงเรียนนาบงวิทยา ต .หนอง

สรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (780) 780 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้หอ้งเรียน  ทาสี โรงเรียนนาแกราษฎร์อ้านวย ต .นาเชือก อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์

150,000              

 (781) 781 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้หอ้งเรียน โรงเรียนชุมชนบา้นปา่แดง ต .ดอนสมบรูณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (782) 782 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  เปล่ียนประตู  หน้าต่าง  เปล่ียนกระจกช่องแสงโรงเรียนบา้นชัยศรี ต .ค้าใหญ่ อ.หว้ย
เม็ก จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (783) 783 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน   ปพูืน้หอ้งเรียนโรงเรียนค้าไฮวิทยา ต .หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (784) 784 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้หอ้งเรียนโรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี ต .หวังัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (785) 785 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้หอ้งเรียน อาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้พืน้กระเบือ้งโรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแค
วิทยาเสริม ต.บวับาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (786) 786 ปรับปรงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นแสนสุข ต .กุดจิก อ.ทา่คันโท จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (787) 787 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้  ปรับปรุงผนัง  ติดต้ังประตู หน้าต่างโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อ้านวย ต .โนน

สะอาด อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (788) 788 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้หอ้งเรียน  อาคารหอ้งสมุด  เปล่ียนหลังคา โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์
ประสิทธิ์ ต.กุงเก่า อ.ทา่คันโท จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (789) 789 ปรับปรุงหอ้งเรียน  เปล่ียนฝ้าเพดาน  ปรับปรุงลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง โรงเรียนหนองไผ่รัฐบ้ารุง ต .โนนสูง 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (790) 790 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้หอ้ง  หอ้งปฏบิติการ  ปพูืน้หอ้ง โรงเรียนบา้นทรายทองวิทยาคม ต .ทรายทอง 
อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (791) 791 ปรับปรุงซ่อมแซฒหอ้งสมุด  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนประตูไม้  เปล่ียนประตู-หน้าต่างกระจก  โรงเรียนดงสวรรค์
อุดมมิตร ต.ดงสมบรูณ์ อ.ทา่คันโท จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (792) 792 ปรบปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน  เปล่ียนฝ้าเพดาน  วงกบประตู  ผนังอิฐฉาบปนูเรียบ  ทาสี โรงเรียนฮ่องฮี
วิทยา ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (793) 793 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ติดต้ังประตู-หน้าต่าง กระจกบานเล่ือน   กระจกช่องแสงโรงเรียนบา้นสา
วิทยาสรรพ ์ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (794) 794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นเว่อวิทยานุกูล ต .บวับาน อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (795) 795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้หอ้งเรียน   ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนวังยางวิทยาคาร ต .ล้าชี อ.ฆ้องชัย 
จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (796) 796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   เปล่ียนฝาผนังไม้อัดซีเมนต์โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ต .เขาพระนอน อ.ยาง
ตลาด จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (797) 797 ปรับปรุงซ่อมแซมโณงอาหาร  ปพูืน้กระเบือ้ง  ปรับปรุงอาคารโรงครัว  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร
 ต.บวับาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (798) 798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   เปล่ียนหลังคา โรงเรียนบา้นดงอัคคะประชาสามัคคี ต .คลองขาม อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์

100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (799) 799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   ทาสีภายนอก ภายใน  ซ่อมแซมราวระเบยีงบนัไดโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ ์

ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (800) 800 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเกนประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนค้าเหมือดแก้วบ้าเพญ็วิทยา ต .ค้าเหมือดแก้ว อ.
หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (801) 801 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เปล่ียนบนัได  ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ เทคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนปอแดง
วิทยา ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (802) 802 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์   ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนหนองหนิวิทยาคาร ต .หนองหนิ อ.หนอง
กุงศรี จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (803) 803 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสีภายนอก  ซ่อมแซมร้ัว  ทาสี  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บ้ารุง ต .ล้าหนอง
แสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (804) 804 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   ทาสี  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม ต .อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (805) 805 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา  โรงเรียนค้าใหญ่วิทยา ต .ค้าใหญ่ อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (806) 806 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน  เปล่ียนประตู  โรงเรียนหว้ยเม็กราษฎร์นุกูล ต.หว้ยเม็ก อ.หว้ย

เม็ก จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (807) 807 ปบัปรุงบริเวณอาคารเรียน  เทคอนกรีตเสริมเหล็กระเบยีงรอบอาคารโรงเรียนหนองเม็กวิทยา ต .โคกสะอาด อ.
ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (808) 808 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสีน้้ามัน  อาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนเนินลาดวิทยา
 ต.หว้ยเม็ก อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (809) 809 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองโนวิทยา ต .โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (810) 810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา โรงเรียนบา้นหนองขาม ต .ดอนสมบรูณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (811) 811 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  เปล่ียนหลังคา  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนหนองแสงวิทยา ต .บงึนาเรียง อ.หว้ย

เม็ก จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (812) 812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เปล่ียนหลังคา โรงเรียนบา้นค้าแคน ต .กุงเก่า อ.ทา่คันโท จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (813) 813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนประตู  อาคารหอ้งสมุด  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนโนนเตา

ไหหนองแก ต.ทรายทอง อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (814) 814 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  ทาสีภายนอก ภายใน  โรงเรียนค้าขามวิทยา ต .ดงมูล อ.หนองกุง
ศรี จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (815) 815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคา โรงเรียนวัดบา้นกุดสังข์ ต .หวังัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (816) 816 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสีภายนอก โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ ต .บงึนาเรียง อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (817) 817 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา  โรงเรียนหวัดงวิทยา ต .หว้ยเม็ก อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (818) 818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์   ปพูืน้กระเบือ้ง  โรงเรียนบา้นชาดวิทยาคาร ต .ฆ้องชัยพฒันา อ.ฆ้องชัย 

จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (819) 819 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์วิทยา ต .เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (820) 820 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี หน้าต่างโรงเรียนหว้ยเตยวิทยา ต .เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (821) 821 ปรับปรุงซ่อมแศมหอ้งเรียน  ปพูืน้  เปล่ียนหน้าต่างไม้ โรงเรียนโคกกลางเหนือพทิยาสรรพ ์ต .หวัหนิ อ.หว้ยเม็ก 
จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (822) 822 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนประตู โรงเรียนทา่เมืองส้าราญวิทย์ ต .ทคั่นโท อ.ทา่คันโท จ.
กาฬสินธุ์

100,000              



     หนา้ที ่35

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (823) 823 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้  ซ่อมผนัง  เปล่ียนประตู หน้าต่าง โรงเรียนสว่างกิจวิทยา ต .เสาเล้า อ.หนอง

กุงศรี จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (824) 824 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ต .บวับาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (825) 825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   เปล่ียนกันสาด  หลังคา  ปพูืน้ โรงเรียนดอนยานางศึกษา ต .ดอนสมบรูณ์ อ.ยาง

ตลาด จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (826) 826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ซ่อมแซมผนัง  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ ต .หนองบวั อ.หนอง
กุงศรี จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (827) 827 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้  หอ้งพเิศษ  ปพูืน้ โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี ต .โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย
 จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (828) 828 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด  เปล่ียนหลังคา  ฝ้าเพดาน  ทาสี  ประตูไม้ โรงเรียนบา้นค้าแมดพทิยาสรรพ ์
ต.บวับาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (829) 829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนหลังคา  ทาสี  อาคารสร้างเอง  ทาสี  โรงเรียนหนองบวัชุม ต .
หนองหนิ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (830) 830 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสี  หอ้งปฏบิติัการ ปพูืน้กระเบือ้ง  ทาสี  อาคารประกอบ  พืน้ คสล .  ผนังหอ้ง 
โรงเรียนบา้นหนองตอกแปน้วิทยา ต .หนองตอกแปน้ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (831) 831 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เปล่ียนหลังคา โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ ต .โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (832) 832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนหวัหนิราษฎร์บ้ารุง ต .หวัหนิ อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (833) 833 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาประกอบ เปล่ีนหลังคา  หอ้งน้้าหอ้งสส้วม เปล่ียนหลังคา  อาคารเรียน 2 หลัง  เปล่ียน

หน้าต่าง  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ต.หวันาค้า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (834) 834 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  ผนังอิฐฉาบปนู โรงเรียนบา้นหาดทรายมูล ต .พมิูล อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (835) 835 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  ผนังอิฐฉาบปนูเรียบ  ทาสี  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา ต .นาดี อ.ยางตลาด จ.

กาฬสินธุ์
150,000              

 (836) 836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนโคกค้าวิทยา ต .บวับาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (837) 837 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารโณงอาหาร  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองบวัหน่วยอ้านวย

วิทย์ ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (838) 838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เปล่ียนหลังคา โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ์ต .ค้าใหญ่ อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (839) 839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  ปพูืน้กระเบือ้ง  ซ่อมผนัง  เปล่ียนประตู โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บ้ารุง ต .
กุงเก่า อ.ทา่คันโท จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (840) 840 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เปล่ียนฝาผนัง โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ต .ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (841) 841 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  พืน้คอนกรีต  ติดต้ังอ่างล้างจาน โรงเรียนบา้นดงน้อย ต .หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด 
จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (842) 842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฝ้าเพดาน  ส้วม เปล่ียนสุขภณัฑ์  อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้ง ผนังอิฐฉาบปนู
โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (843) 843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง  หอ้ประชุม ปพูืน้ โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา ต .ฆ้องชัย อ.ฆ้องชัย จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (844) 844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นเกิ้ง (สลากกินแบง่สงเคราะห์-170) ต.นาตาล อ.ทา่คัน
โท จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (845) 845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้  ทาสี อาคารประกอบ ปพูืน้ ทาสีโรงเรียนดงบงัอ้านวยวิทย์ ต .ดงสมบรูณ์ อ.
ทา่คันโท จ.กาฬสินธุ์

150,000              



     หนา้ที ่36

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (846) 846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เปล่ียนหลังคา  ปพูืน้โรงเรียนโคกศรีวิทยายน ต .อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (847) 847 ปรับปรุงลานกีฬา   เทคอนกรีตเสริมเหล็กทบัพืน้เดิม โรงเรียนดงบงัวิทยา ต .หวันาค้า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (848) 848 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นโนนอ้านวย ต.นาตาล อ.ทา่คันโท จ.กาฬสินธุ์ 135,000              
 (849) 849 ปรับปรุงร้ัว มาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนปา่หวายศึกษา ต.ค้าเหมือดแก้ว อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (850) 850 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ มาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ต.กุดโดน อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 135,000              
 (851) 851 ปรับปรุงภมูิทศัน์   พืน้คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลานเสาธง โรงเรียนบา้นเสียววิทยาสรรพ ์ต .หวังัว อ.ยางตลาด 

จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (852) 852 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (853) 853 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเสาธงโรงเรียนหนองบวัคุรุรัฐประชาสรรพ ์ต .หนองบวั อ.หนอง

กุงศรี จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (854) 854 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นชัยศรีสุข ต .ยางอู้ม อ.ทา่คันโท จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (855) 855 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา ต .เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (856) 856 ปรับปรุงภมูิทศัน์  ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนดอนขีวิทยา ต .อิต้ือ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (857) 857 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน เปล่ียนหน้าต่างพร้อมวงกบ  อาคารสร้างเอง โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล ต .บวับาน

 อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (858) 858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนพนิิจราษฎร์บ้ารุง ต .ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 200,000              
 (859) 859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เปล่ียนผนังอิฐ  ทาสีโรงเรียนทา่คันโทวิทยายน ต .ทา่คันโท อ.ทา่คันโท จ.กาฬสินธุ์ 200,000              

 (860) 860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนหลังคา  ปพูืน้ โรงเรียนบา้นหนองแซง ต .นาตาล อ.ทา่คันโท จ.
กาฬสินธุ์

200,000              

 (861) 861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้ กระเบือ้ง โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ต .ยางอู้ม อ.ทา่คันโท จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (862) 862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง  หอ้งสมุด ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง 

โรงเรียนหน่อค้าประชานุเคราะห ์ต.หว้ยเม็ก อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (863) 863 ปรัปรุงซอมแซมอาคารประกอบ  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดบา้นดอนกลาง ต .หวันาค้า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (864) 864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนค้ามันปลาผดุงวิทย์ ต .ค้าเหมือดแก้ว อ.หว้ยเม็ก จ.

กาฬสินธุ์
100,000              

 (865) 865 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนสายปญัญาสมาคม ต .โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (866) 866 ปรับปรุงหอ้งพเิศษ  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม ต .กุดโดน อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (867) 867 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ต .กุดจิก อ.ทา่คันโท จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (868) 868 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ทาสี ภายนอก ภายในโรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา ต .เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (869) 869 ปรบปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน โรงเรียนหว้ยมะทอโคกล่ามวิทยา ต .หวัหนิ อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (870) 870 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นโคกศรี ต .คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (871) 871 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ  ทาสี โรงเรียนสร้างมิง่ประสิทธิ์ผล ต .โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (872) 872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ   ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ ต .หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.

กาฬสินธุ์
100,000              

 (873) 873 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรประกอบ  ปพูืน้กระเบือ้ง  ทาสี โรงเรียนทอ่นสังข์วิทยา ต .หนองบวั อ.หนองกุงศรี จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (874) 874 0ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสี โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ ต .หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 100,000              



     หนา้ที ่37

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (875) 875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เปล่ียนหลังคา  ฝ้าเพดานโรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ต .ฆ้องชัยพฒันา อ.

ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (876) 876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เปลียนผนัง  ทาสี โรงเรียนทา่เยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม ต .ล้าชี อ.ฆ้องชัย จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (877) 877 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารอเนกประสงค์  ปกูระเบือ้ง  โรงเรียนบา้นหนองบวั ต .
คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (878) 878 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนหนองบวัวิทยาเสริม ต .บงึนาเรียง อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (879) 879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  เปล่ียนหลังคา  ทาสี โรงเรียนไชยวารวิทยาคม ต .หนองบวั อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (880) 880 ปรบปรุงซ่อมแซมอาคารเรรียน   เปล่ียนผนังโรงเรียนหวันาค้าจรูญศิลป ์ต .หวันาค้า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (881) 881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   ปรับพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทศิ ต .กุดโดน อ.หว้ย

เม็ก จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (882) 882 ปรับปรุงภมูิทศัน์  ลานอเนกประสงค์อเนกประสงค์  โรงเรียนชุมชนบา้นตูมวิทยาคาร ต .บวับาน อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์

150,000              

 (883) 883 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .กุดจิก อ.ทา่คันโท จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (884) 884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ   ทาสีภายนอกภายในโรงเรียนค้าบอนวิทยาสรรพ ์ต .ยางอู้ม อ.ทา่คันโท จ.

กาฬสินธุ์
100,000              

 (885) 885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาปรระกอบ  เปลียนหลังคา โรงเรียนนางามแก่นล้าดวนวิทยา ต .โนนสูง อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์

150,000              

 (886) 886 ปรับปรุงภมูิทศัน์  ปบัพืน้ ถมดิน สนาม  เทคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป ์ต .ค้าเหมือดแก้ว อ.
หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (887) 887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง  เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหวังัววิทยาคาร ต .ยางตลาด 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (888) 888 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยน  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนดงสมบรูณ์ประชารัฐ ต .ดงสมบรูณ์ อ.ทา่คันโท จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (889) 889 ปรับปรุงภมูิทศัน์  ปรับพืน้ทีส่นามถมดิน  เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง 
ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (890) 890 ปรับปรุงภมูิทศัน์  ปรับพืน้ทีย่กระดับ  เทพืน้คอนกรีตเสริมหน้าอาคาร โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล ต .หนองกุงศรี
 อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (891) 891 ปรับปรุงภมูิทศัน์  ถมดินปรับระดับ  เทคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนนามูลสมบรูณ์วิทย์ ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุง
ศรี จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (892) 892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เปล่ียนรางน้้า  อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียหลังคา  โรงเรียนบา้นขาม
วิทยาคม ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (893) 893 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน   เปล่ียนเพดาน  ทาสีโรงเรียนบา้นกุดทา่ลือ ต .หว้ยเม็ก อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (894) 894 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคาปรระกอบ  ปพูืน้กระเบือ้ง  ทาสี โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บ้ารุง ต .นา

เชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (895) 895 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเเรียน  เปล่ียนหลังคา   ทาสีโรงเรียนหนองมันปลาวิทยา ต .เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.
กาฬสินธุ์

150,000              

 (896) 896 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4 หลัง  เปล่ียนเพดาน โรงเรียนลาดสระบวัหนองลุมพกุวิทยา ต .หวังัว อ.ยางตลาด
 จ.กาฬสินธุ์

100,000              



     หนา้ที ่38

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (897) 897 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ต .หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.

กาฬสินธุ์
150,000              

 (898) 898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  ติดต้ัวเหล็กดัดหน้าตาง โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด (พลิาศอุปถัมภ์) ต.หนองอิเฒ่า อ.
ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (899) 899 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   เปล่ียนฝ้าเพดาน โรงเรียนค้าถาวรเจริญวิทย์ ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (900) 900 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน    เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสี โรงเรียนค้าโองวิทยา ต .หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (901) 901 ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร  เปล่ียนโครงหลังคา   ผนังอิฐฉาบปนู โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ต .กุงเก่า อ.ทา่
คันโท จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (902) 902 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปกูระเบือ้ง   เปล่ียนประตูเหล็ก โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง (สาขาพรมลี) ต.หนองบวั อ.
หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (903) 903 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เปล่ียนประตู  หน้าต่าง  ฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นหนองหวัช้าง ต .หวันาค้า อ.ยาง
ตลาด จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (904) 904 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการ  ผนัง  กระจกช่องลม  อาคารเรียน  ติดต้ัวเหล็กดัดหน้าต่าง  เปล่ียนหลังคา
โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ต.โนนสะอาด อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

139,000              

 (905) 905 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา ต .กุดฆ้องชัย อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (906) 906 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปนเกประสงค์  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนยางค้าวิทยา ต .อิต้ือ อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์

145,000              

 (907) 907 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนหว้ยยางดงวิทยา ต .โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (908) 908 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้ โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง ต .หนองบวั อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (909) 909 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ีนฝ้าเพดานโรงเรียนหนองโนวิทยาคม ต .หวัหนิ อ.หว้ยเม็ก จ.

กาฬสินธุ์
100,000              

 (910) 910 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร    ผนังอิฐฉาบปนู  ปกูระเบือ้ง เหล็กดัด โรงเรียนค้าไฮวิทยา ต .หนองตอกแปน้ อ.
ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (911) 911 ปรับปรุงซ่อมแซมโณงอาหาร  ปพูืน้กระเบือ้ง  เทคอนกรีต โรงเรียนบวัสะอาดส่งเสริม ต .โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (912) 912 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต .เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (913) 913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ทาสีภายนอกภายใน  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ ์ต .กุดโดน

 อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (914) 914 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บ้ารุง ต .ล้าหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (915) 915 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนกันสาด  ปพูืน้  โรงเรียนพมิูลวิทยา ต .พมิูล อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (916) 916 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัว มาตรฐานสพฐ.โรงเรียนหลักด่านวิทยา ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (917) 917 ปรับปรุงร้ัว คอนกรีต โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห ์ต.หวันาค้า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (918) 918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  ฝ้าเพดาน  ผนังอิฐ โรงเรียนบา้นหนองเสือ ต .เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (919) 919 ปรับปรุงหอ้งเรียน  ทาสี ภายนอก ภายใน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ต .หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (920) 920 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนหนองแวงม่วง ต .กุดโดน อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 100,000              



     หนา้ที ่39

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (921) 921 ปรับปงุซ่อมแซมอาคารเรียยน  เปล่ียนประตู    อาคารอเนกประสงค์   เปลียนประตูเหล็กโรงเรียนหนองอิเฒ่า

วิทยา ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (922) 922 ปรับปรุงอาคารเรียน  ทาสี โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ต.ฆ้องชัยพฒันา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (923) 923 ปรับปรุงหอ้งเรยน  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ ต .ล้าชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (924) 924 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชุม  บผุนัง  เสา  โรงเรียนบา้นหนองแวงบอ่แก้ว ต .อิต้ือ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (925) 925 ปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (926) 926 ปรับปรุงหอ้งเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองคูวังเดือนหา้วิทยา ต .โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (927) 927 ปรับปรุงหอ้งเรียน  เปล่ียนผนังไม้  เปลียนประตู  ฝ้าเพดานโรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด

 จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (928) 928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ฝ้าเพดาน  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (929) 929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   ปรบปสภาพภมูิทศัน์ โรงเรียนขมิน้พฒันวิทย์ ต .นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (930) 930 ปรับปรุงพืน้คอนกรีตเสริมมเหล็กหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นสีสุก ต .โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (931) 931 ปรับปรุงอาคารหอประชุม (ส้านักงานใหม่) ปพูนืกระเบือ้ง   ปรับปรุงพืน้ที ่รอบอาคาร  เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก

 โรงเรียนสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ต.หว้ยเม็ก อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
300,000              

 (932) 932 ปรับปรุงร้ัว มาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (933) 933 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  เทพืน้คสล .  เปล่ียนหลังคา  เปล่ียนประตู หน้าต่าง โรงเรียนโนนสูงวิทยา ต.

โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (934) 934 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  ซ่อมหลังคา  เปล่ียนกระเบือ้ง หลังคา โรงเรียนส้าราญ - ประภาศรี ต.ดงมูล อ.
หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (935) 935 ปรับปรุงร้ัว มาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบา้นแกวิทยาคม ต.อิต้ือ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (936) 936 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปล่ียนหลังคา โรงเรียนประชารัฐศึกษา ต .โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (937) 937 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  เปล่ียนหลังคา  ปพูืน้ โรงเรียนทา่แหว่ิทยาคม ต .ฆ้องชัยพฒันา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (938) 938 ปรับปรุงอาคารเรียน  ทาสี  ผนังกั้นหอ้ง  ปรับปรุงหอ้งเรียน โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร ต .ดงมูล อ.หนองกุงศรี 
จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (939) 939 อาคารเรียน แบบ สปช.รย.106/43 ปพูืน้กระเบือ้ง , อาคารโรงฝึกงาน  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสามัคคีบวัขาว ต .
บวัขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (940) 940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 หลังคา โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต.เนินยาง อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (941) 941 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ประตู อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หน้าต่าง  ฝ้าเพดานโรงเรียน
ดงบงันาแก้ววิทยา ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (942) 942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาทนั ต .หมูม่น อ.สมเด็จ จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (943) 943 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  เทพืน้กันสาด เปล่ียนเสา ปกูระเบือ้งโรงเรียนชุมชนภแูล่นช้างคเชนทร์พทิยาคาร 
ต.ภแูล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (944) 944 อาคารเรียน แบบ กส.2 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน แบบ สปช .102/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ , อาคา
เรียนสร้างเองไม่มีแบบ ทาสีภายนอก ตาข่ายโรงเรียนบา้นกุดฝ่ังแดง ต .เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (945) 945 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. เทพืน้คอนกรีตรอบอาคารโรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา ต .คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (946) 946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 100,000              



     หนา้ที ่40

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (947) 947 ปรับปรุงอาคารโรงทอผ้าไหมสร้างเองไม่มีแบบ หลังคา โรงเรียนชุมชนโพนพทิยาคม ต .โพน อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (948) 948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงแหลม ต .หมูม่น อ.สมเด็จ จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (949) 949 อาคารเรียน สปช. 105/29 ประตู อาคารเรียน ป.1 ฉ.ก่อผนังโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยา ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (950) 950 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต .ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (951) 951 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนไค้นุน่วิทยาพนู ต.ไค้นุน่ อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (952) 952 อาคารโรงอาหาร หลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นโนนศาลา ต .ภแูล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (953) 953 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.206/29 หลังคา โรงเรียนบา้นบวัขาว(วันครู 2500) ต.บวัขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.

กาฬสินธุ์
200,000              

 (954) 954 อาคารเรียน ป.1 ฉ. เสาอาคาร ทาสี ประตู หอ้งส้วม สปช.601/26 ประตูโรงเรียนหนองบวักลาง ต.หนองบวั อ.
นามน จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (955) 955 หอ้งครัว ฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ ต .โพน อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (956) 956 หอ้งครัว ฝ้าเดาน ผนังโรงเรียนบา้นโคกเพิม่พนูพทิยา ต .เนินยาง อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (957) 957 อาคารหอ้งสมุด ฝ้าเพดาน อาคารอเนกประสงค์ หลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นบอนวิทยา ต .ล้าหว้ยหลัว อ.สมเด็จ 

จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (958) 958 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหนองขามวิทยา ต .หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (959) 959 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนโคกมะลิวิทยา ต .สระพงัทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (960) 960 อาคารเรียน ป.1 ฉ. ทาสี อาคารเรียน ป.1 ซ ทาสี อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนมหาไชยโคก

กว้างวิทยา ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (961) 961 อาคารเรียน สปช.105/29 กันสาด ก่อผนัง ทาสีโรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา ต.หนองบวั อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (962) 962 อาคารเรียน สปช.105/26 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นพรหมสว่าง ต .ภแูล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (963) 963 อาคารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง หลังคา อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช .201 ทาสีโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ต.

เนินยาง อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (964) 964 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองมะงง ต .ค้าบง อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (965) 965 อาคารเรียน สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบา้นค้าปา่หว้าน ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (966) 966 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองปา่อ้อย ต .ล้าหว้ยหลัว อ.สมเด็จ จ.

กาฬสินธุ์
100,000              

 (967) 967 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ต .สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (968) 968 อาคารเรียน แบบ สปช.102/25 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นนาบอน ต.นาบอน อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (969) 969 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 หลังคาโรงเรียนบา้นวังเวียง ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (970) 970 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ต.บวัขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (971) 971 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204 หลังคาโรงเรียนค้ายิ่งหมีมณีเวทย์ ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (972) 972 อาคารเรียน สปช.105/29 ประตู ทาสีโรงเรียนเย็นสยามวิทยา ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (973) 973 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พทิกัษ ์ต .จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (974) 974 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 หลังคาโรงเรียนบา้นจาน ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 100,000              



     หนา้ที ่41

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (975) 975 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดินจี่ ต.ดินจี่ อ.ค้าม่วง จ.

กาฬสินธุ์
200,000              

 (976) 976 อาคารเรียน สปช.102/26 หลังคาโรงเรียนนาโกพศิาลราษฎร์อุปถัมภ ์ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (977) 977 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนากุดสิม ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (978) 978 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคาโรงเรียนบา้นโพนนาดี ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (979) 979 อาคารสร้างเองไม่มีแบบ กัดสาดโรงเรียนนาสีนวลวิทยา ต .นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (980) 980 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/28 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ ต.เหล่มใหญ่ อ.กุฉิ

นารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (981) 981 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบา้นค้าพมิูล ต.ทุง่คลอง อ.ค้าม่วง 
จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (982) 982 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ทาสี ฝ้าเพดาน วงกบหน้าต่าง หน้าต่างโรงเรียนบา้นบงึบาดาลราษฎร์บ้ารุง ต .แซง
บาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (983) 983 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/29 แผงลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนบา้นส่ีแยกสมเด็จ ต .สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 200,000              

 (984) 984 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนหนองบวัวิทยาสรรพ ์ต .ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (985) 985 อาคารเรียน สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบา้นสร้างแสน ต.ล้าหว้ยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (986) 986 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.102/26 หลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บ้ารุง ต .หลักเหล่ียม

 อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (987) 987 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนยาง ต .เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (988) 988 อาคารหอ้งสมุด กันสาด , อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 กันสาดโรงเรียนบา้นสร้างแก้ว ต.หนองแวง อ.สมเด็จ 
จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (989) 989 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ฝ้าเพดาน ประตูโรงเรียนบา้นเก่าเด่ือ ต.ทุง่คลอง อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (990) 990 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนแซงบาดาลบา้นบากวิทยา ต .แซงบาดาล อ.

สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (991) 991 อาคาร สปช.205/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห ์ต .ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (992) 992 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู ่3 ต.หนองอีบตุร อ.หว้ยผ้ึง 

จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (993) 993 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหนิลาดนารายณ์สาร ต .บอ่แก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (994) 994 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหวังัววิทยาคม ต .สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (995) 995 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบหอ้งเรียน ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นหนองโง้ง ต .กุดค้าว อ.

กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (996) 996 ปกูระเบือ้งหอ้งเรียน  อาคารเรียน สปช .105/26โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร ต .สงเปลือย อ.นามน จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (997) 997 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบหอ้งเรียน  อาคารเรียน แบบ สปช .105/26โรงเรียนหนองโพนสูง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (998) 998 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบหอ้งเรียนปฐมวัยโรงเรียนบา้นจอมศรี ต .สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (999) 999 ปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์ ทาสีภายใน ก่อผนัง โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บ้ารุง ต .กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.

กาฬสินธุ์
150,000              



     หนา้ที ่42

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1000) 1000 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนนาขามวิทยา ต .นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (1001) 1001 อาคารเรียน สปช.105/29 กันสาด , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห ์ต .นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (1002) 1002 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนค้าม่วงจรัสวิทย์ ต.ทุง่คลอง อ.ค้าม่วง จ.
กาฬสินธุ์

200,000              

 (1003) 1003 อาคารเรียน สปช.105/29 รางน้้า คอนกรีต , อาคารโรงฝึกงาน รางน้้าโรงเรียนบา้นค้ากุงหนองอิดุม ต .ศรีสมเด็จ 
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (1004) 1004 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. โครงหลังคา หลังคา ทาสีโรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บ้ารุง ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์

150,000              

 (1005) 1005 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นโนนค้อ ต .นาทนั อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 200,000              
 (1006) 1006 อาคารเรียน สปช.101/26 หลังคาโรงเรียนหนองสระพงัวิทยาคาร ต .หนองหา้ง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1007) 1007 อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเองไม่มีแบบ เสา โครงหลังคา หลังคาโรงเรียนบา้นกอกวิทยาคม ต .ผาเสวย อ.

สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (1008) 1008 อาคาเรียน แบบ ป.1 ฉ. รางน้้า ทาสี , อาคารเรียน สปช.105/26 ทาสี , อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีโรงเรียน
บา้นบวัสามัคคี ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (1009) 1009 อาคารเรียน  แบบ 017 ก. ทาสี , อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสี , อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ทาสีโรงเรียนสง
เปลือยวิทยายน ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (1010) 1010 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ผนังคอนกรีต หน้าต่าง ประตู วงกบหน้าต่างโรงเรียนบา้นเหล่าภพูานวิทยา ต .แชง
บาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (1011) 1011 อาคารโรงอาหาร  หลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นค้าม่วง ต .ค้าบง อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1012) 1012 อาคารเรียน แบบ กส.2 หลังคาโรงเรียนบา้นหนองแสง ต .นิคมหว้ยผ้ึง อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1013) 1013 อาคาคโรงฝึกงาน ฝ้าเพดาน เหล็กดัด ผนังกั้้นหอ้ง หน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนชาด ต .หนองแวง อ.สมเด็จ จ.

กาฬสินธุ์
150,000              

 (1014) 1014 อาคาคอเนกประสงค์ แบบ สามัญ 336 ปพูืน้กระเบือ้ง ก่อผนัง โรงเรียนบา้นคุย ต .สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์

150,000              

 (1015) 1015 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนชาด(สาขาสวนปา่สมเด็จย่อยที ่2) ต.
สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (1016) 1016 อาคารโรงอาหาร  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นปลาขาว ต .ค้าบง อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1017) 1017 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสี , อาคารเรียน แบบ 017 ก. ทาสีโรงเรียนบา้นนาคู ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 143,100              
 (1018) 1018 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. 2 ชั้น 6 หอ้งเรียน หลังคา โครงหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนสามเพือ่นพฒันา

 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (1019) 1019 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคา โครงหลังคาโรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต .โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1020) 1020 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบา้นบงึโคกสะอาด ต .หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (1021) 1021 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ฝาผนังโรงเรียนบา้นวังมน ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1022) 1022 อาคารเรียน สปช. 105/29 ทาสีภายนอก ภายใน รางน้้าโรงเรียนนาโกวิทยาสูง ต .นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (1023) 1023 อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 ทาสีภายนอก ภายใน ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นขมิน้ ต .ผาเสวย อ.สมเด็จ 
จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (1024) 1024 อาคารเรียน สปช.105/29  หลังคาโรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ ต .สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              



     หนา้ที ่43

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1025) 1025 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ทาสีภายนอก ภายใน , อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 ทาสีภายนอก ภายใน

โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (1026) 1026 อาคารเรียน แบบ 017 ก. หลังคา ประตู หน้าต่างโรงเรียนสมสะอาดพทิยาสรรพ ์ต .สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์

150,000              

 (1027) 1027 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคา รางน้้า โรงเรียนบา้นกลาง ต .เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1028) 1028 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคา โรงเรียนบา้นจอมทอง ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1029) 1029 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26  หลังคา , อาคารเรียน สปช.105/29 กันสาดโรงเรียนบา้นนาวี ต.สง

เปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (1030) 1030 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26  หลังคาโรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1031) 1031 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ผนังคอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ประตู ทาสีโรงเรียนโคกกลางสมเด็จ ต .

หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (1032) 1032 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  หลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนโปง่นกเปล้า ต.ทุง่คลอง อ.ค้าม่วง จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (1033) 1033 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคาโรงเรียนค้าเม็กวิทยา ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1034) 1034 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมไม่มีแบบ  หลังคา สุขภณัฑ์ ประตู ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหนองแหว้คุรุราษฎร์

บรูณะ ต.แชงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (1035) 1035 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคา โรงเรียนกุดหว้าวิทยา ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1036) 1036 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26  หลังคา รางน้้าโรงเรียนบา้นหนองขอนแก่น ต .หนองอีบตุร อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (1037) 1037 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1038) 1038 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/29  ประตู หลังคา ทาสีโรงเรียนสังคมพฒันา ต.หลักเหล่ียม อ.นามน จ.

กาฬสินธุ์
150,000              

 (1039) 1039 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  ฝ้าเพดาน ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบา้นบวัขาว(พร้อมพนัธ์อุปถัมภ)์ ต.
บวัขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (1040) 1040 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เหล็กดัดหน้าต่าง , อาคารเรียน ป.1 ฉ. เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนนางามวิทยา 
ต.บอ่แก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (1041) 1041 อาคารเรียน แบบ  สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ , อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26  ปพูืน้กระเบือ้ง
เคลือบ ทาสีโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ ์ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (1042) 1042 อาคารเรียน สปช.102/26 ประตู  ทาสีโรงเรียนบา้นดงมัน ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1043) 1043 อาคารโรงฝึกงาน หลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนหนองบวัใน ต .หนองบวั อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1044) 1044 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26  หลังคาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (ค้ากั้ง) ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.

กาฬสินธุ์
100,000              

 (1045) 1045 อาคารสลากกินแบง่รัฐบาล หลังคาโรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร ต .คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1046) 1046 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ประตูเหล็กม้วน ,อาคารเรียน สปช.206 ปพูื้้นกระเบือ้งเคลือบโรงเรียน

บา้นโนนศรีสวัสด์ิ ต.นาบอน อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (1047) 1047 อาคารสร้างเองไม่มีแบบ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนค้าบงพทิยาคม ต .ค้าบง อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1048) 1048 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201 หลังคา พืน้เวท ีทาสีโรงเรียนบา้นสุขเจริญ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.

กาฬสินธุ์
100,000              

 (1049) 1049 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง ต .เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ 
จ.กาฬสินธุ์

150,000              



     หนา้ที ่44

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1050) 1050 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสวนผ้ึง ต .เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.

กาฬสินธุ์
150,000              

 (1051) 1051 อาคารเรียน สปช.105  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบุง่คล้าวิทยาคมมิตรภาพที ่194 ต.บวัขาว อ.กุฉินารายณ์ 
จ.กาฬสินธุ์

95,000                

 (1052) 1052 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นกกตาล ต.บวัขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1053) 1053 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคาโรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1054) 1054 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคา รางน้้าโรงเรียนบา้นโพนสวาง ต .กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1055) 1055 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  หลังคาโรงเรียนบา้นนาเหนือ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1056) 1056 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคา ทาสีโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1057) 1057 อาคารเรียนสร้างเองไม่มีแบบ ประตู หน้าต่างโรงเรียนรัชมังคลาภเิษก(บา้นนายอ) ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.

กาฬสินธุ์
100,000              

 (1058) 1058 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ทาสีโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1059) 1059 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนแจนแลนวิทยา ต .แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.

กาฬสินธุ์
100,000              

 (1060) 1060 อาคารเรียน สปช. 105/29  ทาสีโรงเรียนชุมชนหลักเหล่ียมวิทยาคม ต.หลักเหล่ียม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1061) 1061 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ผนังโรงเรียนบา้นหนองผ้าอ้อม ต .หนองแวง อ.สมเด็จ จ.

กาฬสินธุ์
100,000              

 (1062) 1062 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ฝ้าเพดาน ทาสี , อาคารโรงอาหาร ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนโคกนาดี ต.โนนนาจาน อ.
นาคู จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (1063) 1063 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก. กันสาดโรงเรียนบา้นม่วงกุล ต.บอ่แก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1064) 1064 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบา้นดอนอุมรัว ต.บวัขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1065) 1065 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบา้นเหล่าสีแก้ว ต.ไค้นุน่ อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1066) 1066 อาคารเรียน แบบ 017 ก. หลังคาโรงเรียนบา้นชาด ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1067) 1067 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/29 ปกูระเบือ้งเคลือบ ประตู งานคอนกรีตโรงเรียนทุง่มนราษฏร์บ้ารุง ต .นาบอน

 อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (1068) 1068 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคาโรงเรียนบา้นโพธิ์ไทร ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1069) 1069 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหว้ยผ้ึง ต .นิคมหว้ยผ้ึง อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (1070) 1070 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ , อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนสามขาราษฎร์บ้ารุง ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (1071) 1071 อาคารอเนกประสงค์ แบบ กส.312  หลังคา ,ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดงหมู ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1072) 1072 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ทาสีโรงเรียนหนองบวันอก ต.หนองบวั อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1073) 1073 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 หลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นแก้งเด่ือ ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.

กาฬสินธุ์
100,000              

 (1074) 1074 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.ฝาผนัง หน้าต่างโรงเรียนบา้นขุมขี้ยาง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1075) 1075 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโจดนาตาล ต .นาทนั อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1076) 1076 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 หลังคาโรงเรียนบา้นใหม่ชัยมงคล ต.โพน อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1077) 1077 อาคารเรียน แบบ กส.2 ปรับพืน้รอบอาคาร เชิงชาย รางน้้าโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ ต .กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์

 จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (1078) 1078 อาคารเรียน แบบ กส.2 หลังคา ฝ้าเพดาน หน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนเทีย่ง ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 150,000              



     หนา้ที ่45

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1079) 1079 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นดงสวนพฒันา ต .นาทนั 

อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (1080) 1080 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  ทาสี โรงเรียนบา้นผ้ึง ต.ไค้นุน่ อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1081) 1081 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26  หลังคาโรงเรียนบา้นหนองผือ ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1082) 1082 อาคารเรียน สปช.105/26  ทาสีโรงเรียนบา้นหนองเม็ก ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1083) 1083 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ฝ้าเพดานโรงเรียนหนองฟา้เล่ือนอ้านวยวิทย์ ต.

แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (1084) 1084 อาคารเรียน สปช.106/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ฝ้าเพดานโรงเรียนโพธิ์ค้าประชาสรรพ ์ต.แชงบาดาล อ.สมเด็จ 
จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (1085) 1085 อาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหนองบวัทองวิทยาเสริม ต .สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ 
จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (1086) 1086 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แบบพเิศษ  เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนนักธุรกิจ(บา้นโคก
สนาม) ต.ดินจี่ อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (1087) 1087 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (1088) 1088 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนค้าโพนทองบริบรูณ์ราษฎร์บ้ารุง ต .สามขา อ.กุฉิ
นารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (1089) 1089 อาคารเรียน แบบ กสง2 หลังคา โรงเรียนบา้นบงึทอง ต .สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1090) 1090 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ทาสีโรงเรียนบา้นบอ่แก้ว ต.บอ่แก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1091) 1091 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ หลังคาโรงเรียนค้าหมุนผดุงเวทย์ ต.ค้าบง อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1092) 1092 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคาโรงเรียนหนองหลิูงเจริญเวทย์ ต.บวัขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1093) 1093 อาคารเรียน สปช.1405/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกุดตาใกล้ ต .สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1094) 1094 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202 ประตู , อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ

โรงเรียนบา้นค้อราษฎร์บ้ารุงวิทยา ต.ล้าหว้ยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
100,000              

 (1095) 1095 อาคารเรียน แบบ กส.102 หลังคา ,อาคารอเนกประสงค์ ประตูโรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต.หนองหา้ง อ.กุฉินารายณ์
 จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (1096) 1096 ปรับสภาพแวดล้อมแลบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ ปรับถนนดินลูกรัง พนัธ์ไม้ประดับ ทอ่น้้า
โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (1097) 1097 บา้นพกัครู เสา หลังคา รางน้้า ฝ้าเพดาน ฝาผนัง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ สุขภณัฑ์โรงเรียนนาทนัวิทยา ต .นาทนั 
อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (1098) 1098 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ , บา้นพกัครู หลังคา โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู ่2 ต.นิคม
หว้ยผ้ึง อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (1099) 1099 บา้นพกัครู แบบ สปช.301/26 พืน้ไม้ บนัได ประตู งานคอนกรีตโรงเรียนบา้นค้าอีหงษ ์ต .นาขาม อ.กุฉินารายณ์ 
จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (1100) 1100 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ทาสี ,อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม ต.เนินยาง
 อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (1101) 1101 หอ้งคอมพวิเตอร์  ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ประตู ทาสี หน้าต่างโรงเรียนบา้นนากระเดา ต .สายนาวัง อ.นาคู จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (1102) 1102 อาคารอเนกประสงค์ สร้างเองไม่มีแบบ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหนองบวัโดน (วรนารถประชานุกูล) ต.
สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

150,000              



     หนา้ที ่46

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1103) 1103 อาคารเรียน สปช.105/29  หอ้งโสตทศันศึกษา  บฝุาผนังโรงเรียนกุดกว้างสวาสด์ิวิทยา ต .กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง

 จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (1104) 1104 อาคารเรียน สปช.105/29 งานคอนกรีตโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ต .ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1105) 1105 ร้ัวโรงเรียน โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห ์ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1106) 1106 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนหนองอีบตุรไพรเวทย์ ต.หนองอีบตุร อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1107) 1107 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนส้าราญ ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1108) 1108 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนค้าเมยราษฎร์พฒันา ต.นาบอน อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1109) 1109 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นแหเ่จริญวิทย์ ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1110) 1110 สนามกีฬาโรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1111) 1111 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองขามปอ้ม ต .สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1112) 1112 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยฝา ต.นิคมหว้ยผ้ึง อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1113) 1113 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู ่6 ต.นิคมหว้ยผ้ึง อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1114) 1114 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนบา้นค้าหม่วย ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1115) 1115 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บ้ารุง ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1116) 1116 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นค้าไผ่ ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1117) 1117 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ต.ไค้นุน่ อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1118) 1118 อาคารเรียน สปช.105/26  ทาสี โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อ้านวย ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1119) 1119 บา้นพกัครู  หลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยแดง ต .กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1120) 1120 อาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ ต .เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.

กาฬสินธุ์
100,000              

 (1121) 1121 อาคารเรียน สปช.105/29  ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นโคกโก่ง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1122) 1122 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนหนองหา้งฉวีวิทย์ ต.หนองหา้ง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (1123) 1123 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26   ปกูระเบือ้งเคลือบ ประตูโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ์ต.จุมจัง อ.กุฉิ
นารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

146,000              

 (1124) 1124 อาคารเรียน สปช.105/29  ปรับปรุงกันสาดโรงเรียนบา้นหนองสระพงั ต .นาทนั อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (1125) 1125 อาคารอเนกประสงค์  โครงหลังคา หลังคา เสาโรงเรียนสพป .กาฬสินธุ์ เขต 3 ต.นิคมหว้ยผ้ึง อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 300,000              

 (1126) 1126 อาคารเรียน สปช.105/26 หลังคาโรงเรียนบา้นน้้าปุน้ ต.ภแูล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (1127) 1127 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นเขาน้้าเพชร ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.

ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1128) 1128 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26  งานฝ้าเพดาน งานทาสี บวัฝ้า โรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี ต.คณฑี อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1129) 1129 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองสะแก ต .สระแก้ว อ.เมืองก้าแพงเพชร
 จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1130) 1130 อาคารเรียน แบบ 017 ก. และบริเวณเสาธง  งานกันสาดหลังคา งานเทพืน้คอนกรีต โรงเรียนยางเลียงราษฎร์
พฒันา ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1131) 1131 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนผินสหราษฎร์พฒันา ต.นาบอ่ค้า อ.เมืองก้าแพงเพชร 
จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (1132) 1132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ. งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นไตรตรึงษ ์ต .ไตรตรึงษ ์อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

149,000              



     หนา้ที ่47

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1133) 1133 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคุยปา่รัง ต .วังควง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1134) 1134 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ข. งานร้ือฝ้าเพดาน งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นเกาะพมิูล ต.ลานดอกไม้ตก อ.
โกสัมพนีคร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1135) 1135 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และแบบ 017 ก. งานร้ือประตู-หน้าต่าง งานทาสี งานประตู หน้าต่าง โรงเรียน
บา้นน้้าดิบ(ศรีก้าแพงอุปถัมภ)์ ต.หนองปลิง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1136) 1136 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่ตะคร้อ ต.เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1137) 1137 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนวัดคูยาง ต.ในเมือง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร 200,000              
 (1138) 1138 อาคารเรียน แบบ 017 ก. แบบ สปช. 105/29 และอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช.205/26 งานฝ้าเพดาน  

งานพืน้  งานประตู งานทาสี โรงเรียนบา้นลานตาบวั ต .ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1139) 1139 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานร้ือฝ้า งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นโพธิ์พฒันา ต.คณฑี อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1140) 1140 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และ แบบ สปช. 201/26 งานพืน้ งานหน้าต่างกระจก งานประตูเหล็กม้วน 
โรงเรียนบา้นหนองปากดง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1141) 1141 อาคารเรียน แบบ 008 กองสลากกินแบง่รัฐบาล งานร้ือฝ้าเพดาน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นประชาสุขสันต์ ต .
ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1142) 1142 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นโพธิ์สวัสด์ิ ต.สระแก้ว อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1143) 1143 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตูเหล็ก งานทาสีโรงเรียนบา้นลาน
กระทงิ ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1144) 1144 บริเวณโรงเรียน  งานถมดินพร้อมปรับเกล่ียโรงเรียนบา้นพานทอง ต .พานทอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1145) 1145 อาคารเรียน แบบ 017 ก. งานทาสีโรงเรียนบา้นประดาเจ็ดรัง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1146) 1146 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นล้ามะโกรก ต.สระแก้ว อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร 150,000              

 (1147) 1147 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นวังโบสถ์ ต.เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1148) 1148 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองไม้กอง ต .หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร 90,000                
 (1149) 1149 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานกระจก  งานฝ้าเพดานโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา ต.หนองไม้

กอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1150) 1150 ส้วม แบบ สปช. 601/26 (2 หลัง)  งานร้ือหลังคา งานหลังคา งานพืน้ งานสุขภณัฑ์ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนอง
ทราย ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1151) 1151 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ข. งานร้ือพืน้ไม้ ร้ือประตูพร้อมวงกบ ร้ือฝาไม้ยาง งานพืน้ งานฝาเฌอร่า งานทาสี งาน
ประตูโรงเรียนอนุบาลไทรงาม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (1152) 1152 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 และร้ัวโรงเรียน ฝ้าเพดาน  งานตาข่ายกันนก  งานทาสี โรงเรียน
อนุบาลโกสัมพนีคร(บา้นทา่คูณ) ต.โกสัมพ ีอ.โกสัมพนีคร จ.ก้าแพงเพชร

143,000              

 (1153) 1153 โรงอาหาร (แบบสร้างเอง)  งานหลงัคา งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองหวัควาย ต .พานทอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร 99,000                

 (1154) 1154 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  งานร้ือหลังคา งานร้ือประตู งานหลังคาอะลูซิงค์ งานประตูไม้โรงเรียนบา้นลาน
ไผ่ ต.หว้ยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

150,000              



     หนา้ที ่48

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1155) 1155 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  งานฝ้า งานพืน้โรงเรียนบา้นดงตาจันทร์ ต .ไตรตรึงษ ์อ.เมือง

ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
99,000                

 (1156) 1156 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานร้ือหลังคา  ร้ือฝ้า งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นคุยปา่ยาง
 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1157) 1157 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานร้ือหลังคา งานหลังคา  งาน
พืน้โรงเรียนบา้นน้้าดิบมะพร้าว ต.ทา่ไม้ อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1158) 1158 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานร้ือประตูเหล็ก งานประตูเหล็ก งานประตูกระจก  งานกระจก
โรงเรียนบา้นหงษท์อง ต.คณฑี อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1159) 1159 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ งานร้ือฝ้า งานฝ้าเพดาน  งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนบา้นปา่ถั่ว ต .มหาชัย อ.ไทรงาม จ.
ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1160) 1160 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) งานพืน้ งานผนังก่อ-ฉาบ โรงเรียนบา้นมะเด่ือชุมพร ต.โกสัมพ ีอ.โกสัมพี
นคร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1161) 1161 ส้วม แบบ สปช.601/26  (2 หลัง) งานประตู PVC งานทาสี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บา้นโนนพลวง) ต.โนน
พลวง อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1162) 1162 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานร้ือฝ้า งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นหนองโสน ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1163) 1163 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 และ แบบ ป.1/23  งานร้ือหลังคา งานร้ือหน้าต่าง งานหลังคา งานพืน้ งาน
หน้าต่าง ไม้โรงเรียนบา้นทุง่ตาพกุ ต .อ่างทอง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1164) 1164 บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ งานร้ือหลังคา  งานหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนจ้ารูญชัยพฤกษร์าษฎร์วิทยา ต .วังทอง อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

99,700                

 (1165) 1165 โรงอาหารและสหกรณ์โรงเรียน (แบบสร้างเอง) งานพืน้โรงเรียนบา้นคุยบา้นโอง ต .คุยบา้นโอง อ.พรานกระต่าย 
จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1166) 1166 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานพืน้ งานถมทรายโรงเรียนบา้นทุง่เศรษฐี ต .นครชุม อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1167) 1167 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองมะเกาะ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1168) 1168 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานฝ้าเพดาน งานประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบา้นสระสิงหโ์ต ต.เทพนคร 
อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1169) 1169 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานร้ือหลังคา งานหลังคาอะลูซิงค์ โรงเรียนบา้นดาดทองเจริญ ต.อ่างทอง อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1170) 1170 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข  งานร้ือฝาไม้  งานร้ือหน้าต่าง งานหน้าต่างไม้ งานฝาผนัง  โรงเรียนบา้นวังตะแบก ต .
วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1171) 1171 อาคารเรียน แบบ 0231/20 และ แบบ สปช.105/29 งานร้ือหลังคา งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบา้นลานสะเดา
 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1172) 1172 อาคารเรียน แบบ ป.1/23 ทางเดินและส้วม แบบสร้างเอง  งานฝ้า  งานตัวหนอน  งานทาสีโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเอง 4 (บา้นใหม่ศรีอุบล) ต.นิคมทุง่โพธิ์ทะเล อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

149,000              

 (1173) 1173 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ. งานร้ือหลังคา งานร้ือฝาผนัง งานหลังคา งานฝาผนังโรงเรียนบา้นเก่า ต .ทา่ไม้ อ.
พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1174) 1174 ร้ัวโรงเรียน งานฉาบปนูโรงเรียนบา้นแคทอง ต .หว้ยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1175) 1175 อาคารเรียน แบบ ป. 1/23 งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนบา้นใหม่เขานิยม ต .พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.

ก้าแพงเพชร
100,000              



     หนา้ที ่49

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1176) 1176 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26  งานพืน้ส้าเร็จรูป โรงเรียนบา้นไผ่ตาสุ่ม ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.

ก้าแพงเพชร
99,000                

 (1177) 1177 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26  งานร้ือฝ้า งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเมืองพาน ต.เขาคีริส อ.พราน
กระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1178) 1178 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทุง่รวงทอง ต .เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.
ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1179) 1179 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ,แบบสร้างเอง และโรงอาหาร  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองขาม ต .อ่างทอง อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1180) 1180 อาคารเรียน แบบ ป. 1ข. งานร้ือฝาไม้  งานฝ้า งานผนัง โรงเรียนบา้นวังไม้แดง ต .ทา่ไม้ อ.พรานกระต่าย จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1181) 1181 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานพืน้โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร ต.ทรงธรรม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1182) 1182 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 หอ้งคอมพวิเตอร์  งานพืน้โรงเรียนบา้นเขาวังเยี่ยม ต .นาบอ่ค้า อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1183) 1183 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองเรือ ต .เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1184) 1184 ส้วม แบบ สปช601/26 (2 หลัง) งานหลังคา  งานทาสี  งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นคณฑี (ประสิทธิ์อุปถัมภ)์ ต.

เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1185) 1185 อาคารเรียน ป. 1 ข. งานร้ือหลังคา งานหลังคา งานทาสี  งานบนัไดโรงเรียนบา้นสมอโคน ต .ทา่ไม้ อ.พราน
กระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1186) 1186 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานพืน้โรงเรียนบา้นเนินกรอย ต .หนองทอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1187) 1187 โรงฝึกงาน แบบสร้างเอง งานพืน้โรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี ต .หนองหลวง อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร 84,000                
 (1188) 1188 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานร้ือหลังคา งานหลังคา อะลูวิงค์  งานทาสี  งานพืน้โรงเรียนประชา

รัฐพฒันา ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1189) 1189 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนหนองบวัราษฎร์บ้ารุง ต .ทา่ขุนราม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร

97,000                

 (1190) 1190 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานร้ือหลังคา งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ ์ต .ลานดอกไม้ อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1191) 1191 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานทาสีโรงเรียนบา้นพรานกระต่าย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.
ก้าแพงเพชร

193,000              

 (1192) 1192 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานร้ือหลังคา งานหลังคาอะลูซิงค์ งานทาสีโรงเรียนบา้นบงึลูกนก ต .
เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1193) 1193 อาคารเอนกประสงค์แบบองค์การ งานร้ือหลังคา งานหลังคา งานฝ้าโรงเรียนบา้นเกาะรากเสียด ต .เพชรชมภ ูอ.
โกสัมพนีคร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1194) 1194 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานร้ือหลังคา งานหลังคา  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองทอง ต .หนองทอง
 อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1195) 1195 อาคารเรียนแบบ สปช.103/29 งานร้ือหลังคา งานหลังคาโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บ้ารุง ต .หนองแม่แตง อ.ไทร
งาม จ.ก้าแพงเพชร

147,900              

 (1196) 1196 อาคารหอ้งสมุดแบบสร้างเอง งานฝ้าโรงเรียนบา้นแก้วสุวรรณ ต .มหาชัย อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1197) 1197 อาคารเรียนแบบ สปช. 102/29 งานร้ือหลังคา  งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นวังทอง ต .วังทอง อ.เมือง

ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
150,000              



     หนา้ที ่50

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1198) 1198 อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 และแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองตากล้า ต .

ถ้า้กระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1199) 1199 อาคารเอนกประสงค์แบบ 205/26 งานฝ้าโรงเรียนชุมชนบา้นหนองปลิง(นาคอุปถัมภ)์ ต.หนองปลิง อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1200) 1200 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานร้ือฝ้า งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนคลองใหญ่วิทยา ต.วังทอง อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1201) 1201 โรงอาหารแบบ สปช. 312 งานร้ือหลังคา งานหลังคา งานฝ้าโรงเรียนบา้นบงึพไิกร ต .คลองพไิกร อ.พรานกระต่าย
 จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1202) 1202 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบา้นไร่ ต.เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร 99,500                
 (1203) 1203 งานคารประกอบแบบสร้างเอง งานร้ือหลังคา  งานหลังคา งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนสาธิต ต .นครชุม อ.เมือง

ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1204) 1204 อาคารหอ้งสมุดแบบสร้างเอง งานร้ือหลังคา งานหลังคา งานฝ้า งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 
(แปดอ้อม) ต.นิคมทุง่โพธิ์ทะเล อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1205) 1205 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.205/26 งานประตู หน้าต่างกระจกและเหล็กดัดโรงเรียนบา้นสุวรรณภมูิ ต.ทา่ขุน
ราม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

146,000              

 (1206) 1206 หอ้งส้วมแบบ สปช. 601/26 งานร้ือถอนประตูวงกบพร้อมสุขภณัฑ์ งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบา้นหนองวัวด้า 
ต.โกสัมพ ีอ.โกสัมพนีคร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1207) 1207 โรงฝึกงานแบบประชาชนสร้างเอง งานร้ือหลังคา งานหลังคาอะลูซิงค์ โรงเรียนชุมชนบา้นเขาแก้ว ต .พราน
กระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1208) 1208 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานร้ือหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบา้นบงึกระดาน ต .ช่องลม อ.ลานกระบอื จ.
ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1209) 1209 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานร้ือหลังคา  งานหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต .หนองหลวง อ.
ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1210) 1210 อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 งานร้ือฝ้า งานฝ้าโรงเรียนบา้นหนองกรด ต.สระแก้ว อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1211) 1211 อาคารเรียนแบบ 0231/20 งานร้ือฝ้า งานฝ้าโรงเรียนบา้นโนนจั่น ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1212) 1212 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานร้ือหลังคา  งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาปา่แดง ต .คุยบา้นโอง อ.พรานกระต่าย

 จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1213) 1213 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) ต.หนอง
แม่แตง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร

149,000              

 (1214) 1214 อาคารเรียนแบบ กรมสามัญ 017 ก  งานทาสี งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นเนินส้าราญราษฎร์พฒันา ต .ไทรงาม อ.
ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร

99,000                

 (1215) 1215 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานร้ือฝ้า งานฝ้า งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนใหญ่ ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1216) 1216 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 งานร้ือประตูหน้าต่าง งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นโกสัมพี(วิเศษ
น้อมมิตรอนุกูล) ต.โกสัมพ ีอ.โกสัมพนีคร จ.ก้าแพงเพชร

98,000                

 (1217) 1217 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานผนังกระจก งานทาสี โรงเรียนบา้นวังตะเคียน ต .อ่างทอง อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1218) 1218 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 แบบ ป.1 ซ และอาคารแบบ 312 งานร้ือประตูหน้าต่าง งานประตูหน้าต่าง  งาน
ทาสีโรงเรียนบา้นวังโขน ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1219) 1219 อาคารเรียนแบบ สปช. 017 ก งานร้ือฝ้า งานฝ้าโรงเรียนบา้นบอ่แก้ว ต .พานทอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร 150,000              



     หนา้ที ่51

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1220) 1220 อาคารหอ้งสมุดแบบสร้างเอง งานหลังคาอะลูซิงค์  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองจิก ต .จันทมิา อ.ลานกระบอื จ.

ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1221) 1221 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205/26 งานร้ือพืน้ไม้  งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นปางขนุน ต .นาบอ่ค้า อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1222) 1222 อาคารเรียนแบบ 0231/20 งานกรุผนังโรงเรียนบา้นจิกคันช้อน ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1223) 1223 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานร้ือฝ้า งานฝ้า งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นดงซ่อม ต .โกสัมพ ีอ.โกสัมพี

นคร จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1224) 1224 อาคารเรียนแบบ ป.1/23  แบบ สปช.102/26 งานร้ือฝ้า  งานประตู หน้าต่าง  งานฝ้า งานทาสี งานพืน้โรงเรียน
บา้นไทรย้อย ต.ทรงธรรม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

97,400                

 (1225) 1225 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นวังชะโอน ต .ทา่ไม้ อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1226) 1226 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนสมอ ต.เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร 98,300                

 (1227) 1227 อาคารเรียนแบบ 008 งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนอนุบาลเมืองก้าแพงเพชร(บา้นนครชุม) ต.นครชุม อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1228) 1228 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานร้ือหลังคา งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบา้นสุรเดชสามัคคี ต .หนองหลวง อ.
ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร

99,500                

 (1229) 1229 ส้วมแบบ สปช.602/26 ร้ัวบริเวณโรงเรียน งานร้ือประตู งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุง่โพธิ์
ทะเล) ต.นิคมทุง่โพธิ์ทะเล อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1230) 1230 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองหว้ยทราย ต .หนองปลิง อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1231) 1231 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานร้ือประตู   งานประตู งานพืน้ โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต .อ่างทอง อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1232) 1232 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 งานร้ือฝ้า งานฝ้าโรงเรียนยอดประชาสรรค์ ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพนีคร จ.
ก้าแพงเพชร

99,000                

 (1233) 1233 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข งานร้ือฝ้า งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบา้นหร่ายการ้อง ต .ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบอื จ.
ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1234) 1234 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 และแบบ สปช.103/29 งานประตูหน้าต่างกระจกโรงเรียนบา้นบงึทบัแรต ต .บงึ
ทบัแรต อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1235) 1235 อาคารเรียนแบบ ป.1/23 งานร้ือหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบา้นไทยทวี ต.โกสัมพ ีอ.โกสัมพนีคร จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1236) 1236 ส้วมแบบ สปช. 601/26 งานร้ือประตู งานร้ือสุขภณัฑ์  งานประตู งานสุขภณัฑ์ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้น
เทพนคร ต.เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1237) 1237 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานฝ้า งานกระจก งานทาสีโรงเรียนบา้นบอ่ตาโพธิ์ ต .เทพนคร อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1238) 1238 อาคารเอนกประสงค์แบบองค์การ งานร้ือหน้าต่าง งานหน้าต่าง งานประตูกระจก และเหล็กดัด งานทาสีโรงเรียน
วัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1239) 1239 อาคารเรียนแบบ สปช.017 ก งานพืน้โรงเรียนบา้นปรือพนัไถ ต .ช่องลม อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1240) 1240 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นลานหนิ ต .ลานดอกไม้ อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร 150,000              

 (1241) 1241 อาคารเรียน สปช. 102/26 งานร้ือฝ้า งานฝ้าโรงเรียนบา้นหวัยาง ต .หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร 100,000              



     หนา้ที ่52

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1242) 1242 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานร้ือหลังคา งานหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นตอรัง ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม

 จ.ก้าแพงเพชร
147,900              

 (1243) 1243 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.. 202/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นตลุกงาม ต .เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1244) 1244 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และร้ัว งานร้ือผนัง งานประตูหน้าต่างกระจก งานพืน้ งานประตูร้ัวโรงเรียนบา้น
บงึมาลย์ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1245) 1245 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นวังน้้าขาว ต .ไตรตรึงษ ์อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร

145,500              

 (1246) 1246 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานร้ือฝ้า ร้ือพืน้ งานงานผนังไม้โรงเรียนบา้นช่องลม ต .ช่องลม อ.ลานกระบอื จ.
ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1247) 1247 อาคารเรียนและโรงอาหารแบบสร้างเอง งานพืน้ งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองแดน สาขาบา้นโละโคะ ต .
โกสัมพ ีอ.โกสัมพนีคร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1248) 1248 อาคารเรียนแบบ  017 ก งานพืน้โรงเรียนบา้นน้้าโทง้ ต .ทา่ขุนราม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1249) 1249 อาคารเรียน อาคารประกอบ แบบสร้างเอง งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นบางลาด ต .หนองหวัวัว อ.พราน

กระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1250) 1250 อาคารเรียน แบบ ป.1/23 และแบบ สปช. 102/26  งานพืน้กระเบือ้ง และพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นไร่ล้าปาง ต .
โกสัมพ ีอ.โกสัมพนีคร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1251) 1251 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนโก ต.ไตรตรึงษ ์อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร 96,000                
 (1252) 1252 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.และร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1253) 1253 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบอื จ.

ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1254) 1254 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 แบบ สปช.105/26 และแบบ สปช.105/29 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้น
หนองแดน ต.โกสัมพ ีอ.โกสัมพนีคร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1255) 1255 อาคารหอ้งสมุด หอ้งน้้า แบบสร้างเอง งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นปางเรือ (จุฬาสงเคราะห์) ต.คลองแม่ลาย อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1256) 1256 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่สวน ต .นครชุม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1257) 1257 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และส้วม แบบ สปช.604/45 งานร้ือหลังคา งานหลังคาอะลูซิงค์ งานพืน้ งาน
ทาสีโรงเรียนบา้นเกาะน้้าโจน ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1258) 1258 อาคารเรียน แบบ 017 ก. งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นชัยภมูิ ต .นาบอ่ค้า อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1259) 1259 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นลานดอกไม้ ต .ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพนีคร จ.

ก้าแพงเพชร
99,400                

 (1260) 1260 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ส้วม แบบ สปช.601/26 และร้ัวโรงเรียน งานร้ือสุขภณัฑ์ งานพืน้ งานสุขภณัฑ์ 
งานร้ัวเหล็กโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ต.โกสัมพ ีอ.โกสัมพนีคร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1261) 1261 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนสหวิทยาคม ต .ทรงธรรม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1262) 1262 อาคารเรียน แบบ 017 ก. งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนม่วง ต .นครชุม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1263) 1263 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองเต่าสามัคคี ต .เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร 
จ.ก้าแพงเพชร

100,000              



     หนา้ที ่53

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1264) 1264 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 และอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นศรี

ไกรลาศ ต.นาบอ่ค้า อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1265) 1265 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระก้า 5 ต.ลานกระบอื อ.ลาน
กระบอื จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1266) 1266 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย ต .พรานกระต่าย อ.พราน
กระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1267) 1267 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (2 หลัง) งานประตูขหน้าต่างเหล็กโรงเรียนบา้นบอ่สามแสน ต .หนองปลิง อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1268) 1268 อาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ 312 และร้ัว งานร้ือผนัง งานก่อ-ฉาบ งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนบา้นจันทิ
มา ต.จันทมิา อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1269) 1269 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 และแบบ สปช.103/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี ต.หนองทอง อ.ไทร
งาม จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1270) 1270 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 อาคารเรียน แบบ ป.1/23 และ ป.1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบา้นวังประดา 
ต.ไตรตรึงษ ์อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1271) 1271 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ ต .ลานดอกไม้ อ.เมืองก้าแพงเพชร 
จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1272) 1272 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 และอาคารเรียน แบบ 0231/20 งานร้ือหลังคา งานหลังคาอะลูซิงค์ 
งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นทุง่มหาชัย ต .มหาชัย อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1273) 1273 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานประตูเหล้กม้วนโรงเรียนบา้นเทยีมเจริญ ต.คณฑี อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

74,000                

 (1274) 1274 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นทรายทอง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1275) 1275 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 และแบบสร้างเอง งานทาสีโรงเรียนหว้ยใหญ่ยางงาม ต .มหาชัย อ.ไทรงาม จ.

ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1276) 1276 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา งานประตูไม้ งานพืน้ งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นเด่นพระ ต .บงึทบัแรต อ.
ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1277) 1277 บริเวณโรงเรียน งานพืน้ งานหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ ต .คณฑี อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร 150,000              

 (1278) 1278 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 และร้ัวโรงเรียน งานทาสี งานประตู งาน
ตาข่ายกันนก โรงเรียนบา้นโขมงหกั ต .เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1279) 1279 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และ แบบ 0231/20 งานร้ือพืน้ งาน
พืน้คอนกรีต โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บอ่ทอง) ต.นิคมทุง่โพธิ์ทะเล อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1280) 1280 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่เสากระโดง ต .อ่างทอง อ.เมืองก้าแพงเพชร 
จ.ก้าแพงเพชร

148,800              

 (1281) 1281 บริเวณโรงเรียน งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นธ้ามรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) ต.ธ้ามรงค์ อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1282) 1282 บริเวณโรงเรียน งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นนานอก ต .วังควง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1283) 1283 บริเวณโรงเรียน งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าใส ต .วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1284) 1284 บริเวณโรงเรียน งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นคุยประดู่ ต .วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1285) 1285 บริเวณโรงเรียน งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต .เพชรชมภ ูอ.โกสัมพนีคร จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1286) 1286 บริเวณโรงเรียน  งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองคล้า ต .หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร 100,000              



     หนา้ที ่54

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1287) 1287 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นทา่เสล่ียง ต .คณฑี อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.

ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1288) 1288 บริเวณโรงเรียน งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นคุยแขวน ต .คุยบา้นโอง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1289) 1289 อาคารเรียน แบบ ป.1 ง. งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นวังมะค่า ต .วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1290) 1290 ลานอเนกประสงค์ งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นคลองเมือง ต .โกสัมพ ีอ.โกสัมพนีคร จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1291) 1291 สนามวอลเลย์บอล งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนอ่างทองพฒันา (สนง.สลากกินแบง่สงเคราะห์) ต.คลองแม่ลาย อ.

เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1292) 1292 บริเวณโรงเรียน งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นทรงธรรม ต .ทรงธรรม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1293) 1293 บริเวณสนาม  งานพืน้ดินและปรับระดับโรงเรียนบา้นอินทรานุสรณ์ ต.โนนพลวง อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร 99,700                
 (1294) 1294 สนามวอลเล่ย์บอลและสนามตะกร้อ งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดโพธาราม ต .ถ้า้กระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.

ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1295) 1295 สนามบาสเกตบอล งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นเขาสว่างอารมณ์ ต .พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1296) 1296 อาคารโรงจอดรถ แบบสร้างเอง งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคาลอนคู่ และงานเทพืน้คอนกรีต และแผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา ต.วังทอง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1297) 1297 บริเวณโรงเรียน งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ ต .วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1298) 1298 อาคารเรียน สปช.102/26(2 หอ้งเรียน) อาคารเรียนแบบ ป.1ซ. งานทาสีโรงเรียนบา้นลานช้างทา่ว ต.หว้ยยั้ง อ.

พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1299) 1299 หอ้งสมุด งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นลานทอง ต .วังควง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1300) 1300 อาคารเรียนแบบ สปช.106/26 งานร้ือถอนประตู หน้าต่าง และงานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองรี ต .วังทอง

 อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1301) 1301 อาคารเรียน สปช.105/29 งานผนัง งานปนู งานประตู หน้าต่างโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ)์ ต.
สระแก้ว อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1302) 1302 ร้ัวโรงเรียน งานผนังโรงเรียนสิริแก้วเจริญ ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1303) 1303 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด และเปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นทุง่น้้าตก ต .หนอง

หวัวัว อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1304) 1304 อาคารเอนกประสงค์ สปช.206/26 งานพืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นมอสมบติั ต .วังทอง อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1305) 1305 อาคารเรียน แบบ 0231/20 งานร้ือฝ้า งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ต.หว้ยยั้ง อ.พราน
กระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1306) 1306 อาคารเรียนแบบ 0231/20 งานร้ือถอนประตู งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองหญ้ามุง้ ต .วังทอง อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1307) 1307 อาคารเรียน แบบ 017 ก แบบ สปช. 105/29 งานปกูระเบือ้งเคลือบ และ  ยาแนวโรงเรียนบา้นปลักไม้ด้า ต .
ลานกระบอื อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1308) 1308 อาคารเรียนแบบสามัญพเิศษ 4 ชั้น 36 หอ้งเรียน งานพืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนอนุบาลก้าแพงเพชร ต .
สระแก้ว อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (1309) 1309 อาคารเรียนแบบ สปช.106/26  และอาคารเรียนแบบสร้างเอง และหอประชุม งานพืน้ปกูระเบือ้งเซรามิค และ
งานทาสีน้้าอะครีลิคโรงเรียนบา้นคลองใหญ่ใต้ ต.วังทอง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1310) 1310 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26  และแบบ สปช.102/26 งานพืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นจิกลาด ต .หนองไม้
กอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร

90,000                



     หนา้ที ่55

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1311) 1311 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26  งานร้ือหลังคา งานหลังคา โรงเรียนบา้นอาชานุสรณ์ ต .ลานกระบอื อ.ลาน

กระบอื จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1312) 1312 อาคารเรียนแบบ สปช.017 ก งานร้ือถอนหลังคา  งานหลังคา งานพืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นคลองสีนวล 
ต.ธ้ามรงค์ อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1313) 1313 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 งานร้ือถอนหลังคา และงานหลังคาอลูซิงค์โรงเรียนบา้นทุง่มหาศาล ต .
มหาชัย อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1314) 1314 อาคารเรียน แบบ ป. 017 ก. งานพืน้ งานประตู-หน้าต่างกระจก งานผนัง โรงเรียนบา้นเกาะสะบา้ ต .หนองปลิง 
อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1315) 1315 อาคารประกอบ แบบ อาคาร 2/28 อาคารวันครู 004 อาคาร 0231/จังหวัด งานทาสีรวมสึรองพืน้โรงเรียน
อนุบาลลานกระบอื ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1316) 1316 อาคารโรงฝึกงาน แบบสามัญ 312  งานร้ือถอนหลังคา  งานหลังคาโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี ต.นาบอ่ค้า อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

149,000              

 (1317) 1317 อาคารอเนกประสงค์  แบบ 312  งานตาข่าย งานฝ้าโรงเรียนบา้นคลองหว้ยยั้ง ต .หว้ยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.
ก้าแพงเพชร

99,000                

 (1318) 1318 ส้วม แบบ สปช 603/26 งานร้ือถอนหลังคา งานหลังคาอะลูซิงค์ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองละมัง่ทอง ต .บงึทบั
แรต อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1319) 1319 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานร้ือถอนฝ้าเพดาน งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นเกศกาสร ต .ช่องลม อ.
ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1320) 1320 ส้วมนักเรียน (แบบชาวบา้นสร้างเอง) และส้วม สปช.601/26 งานร้ือถอนหลังคา งานร้ือถอนประตู ร้ือถอน
สุขภณัฑ์ งานพืน้ งานประตู งานสุขภณัฑ์ งานผนัง งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่นา ต .เพชรชมภ ูอ.โกสัม
พนีคร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1321) 1321 อาคารโรงฝึกงาน แบบ 312  งานพืน้โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) ต.นิคมทุง่โพธิ์ทะเล อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1322) 1322 อาคารเรียนแบบ ป1 ง  งานหลังคา งานฝ้าโรงเรียนบา้นวังเฉลียง ต .คลองพไิกร อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1323) 1323 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปพูืน้คอนกรีต งานก่อผนัง งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองแขม
 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1324) 1324 อาคารเรียนแบบชาวบา้นสร้าง งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นทา่ไม้ ต .ทา่ไม้ อ.
พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1325) 1325 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26  งานหลังคา  เชิงชาย  งานโครงหลังคาโรงเรียนบา้นนาบอ่ค้า ต .นาบอ่
ค้า อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1326) 1326 สนามบาสเกตบอล งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองหวัวัว ต .หนองหวัวัว อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1327) 1327 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ส้วม,หอ้งสมุด,หอ้งสหกรณ์ แบบสร้างเอง  งานทาสี งานผนังไม้โรงเรียนบา้นแม่

บวั ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1328) 1328 อาคารส้านักงาน สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 (อาคาร 3) และอเนกประสงค์  แบบ สปช.203/26  งานพืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนสพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 ต.หนองปลิง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

300,000              

 (1329) 1329 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานร้ือฝ้า งานร้ือประตู-หน้าต่างเหล็ก งานประตู-หน้าต่างกระจก งาน
ฝ้าโรงเรียนบา้นคุยมะม่วง ต.โนนพลวง อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1330) 1330 อาคารเรียน แบบ 0231/20  งานร้ือหลังคา งานหลังคาโรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.
ก้าแพงเพชร

148,000              



     หนา้ที ่56

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1331) 1331 โรงอาหาร (แบบสร้างเอง)  งานหลังคาอะลูซิงค์ โรงเรียนบา้นวังชมภ ูต.เพชรชมภ ูอ.โกสัมพนีคร จ.ก้าแพงเพชร 99,000                

 (1332) 1332 อาคารหอ้งประชุมส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาก้าแพงเพชร เขต 2 งานหลังคา งานโครงสร้าง โรง
เรียนสพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

300,000              

 (1333) 1333 อาคารเรียน งานผนังโรงเรียนบา้นบงึลาด ต .วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1334) 1334 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นหวัรัง ต .โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1335) 1335 อาคารเรียน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นมอแดง (สิงหท์องประชาสรรค์) ต.คลองน้้าไหล อ.

คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1336) 1336 หอ้งโสตทศัศึกษา งานรางน้้า งานหลังคา เชิงชายโรงเรียนบา้นวังหนัน้้าดึง ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 150,000              

 (1337) 1337 ส้วม งานโครงสร้าง งานหลังคา งานเชิงชายโรงเรียนบา้นหนิดาตราษฎร์บ้ารุง ต .หนิดาต อ.ปางศิลาทอง จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1338) 1338 อาคารเรียน งานทาสี โรงเรียนบา้นทุง่หนัตรา ต .วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1339) 1339 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26 งานหลังคา งานทาสี งานพืน้ ส้วม สปช.601/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นเขา

พริกไทย ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1340) 1340 อาคารเรียน งานทาสี ร้ัวโรงเรียน งานทาสี โรงเรียนบา้นคอปล้อง ต .วังชะโอน อ.บงึสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1341) 1341 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นศรีไพศาล ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1342) 1342 อาคารเรียน 017 ก. งานโครงสร้าง งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่ช้าง ต .คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1343) 1343 อาคาเรียน แบบ ป1ข. งานผนังโรงเรียนบา้นคลองสะพานช้าง ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1344) 1344 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1345) 1345 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นแม่ลาด ต .แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1346) 1346 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน

งานหลังคาโรงเรียนบา้นส่องตาแล ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1347) 1347 อาคารเรียน สปช.105/26 งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นบงึส้าราญ ต .ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1348) 1348 อาคารเรียน งานประตูหน้าต่าง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1349) 1349 อาคารเรียน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนพบิลูวิทยาคาร ต .คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1350) 1350 อาคารเรียน แบบ ป1ข งานพืน้

โรงเรียนบา้นโปง่แต้ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1351) 1351 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้
โรงเรียนบา้นวังน้้าพฒันา ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1352) 1352 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 017 ก. งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบา้นหนองหนิ ต.หนิดาต อ.ปางศิลาทอง จ.
ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1353) 1353 อาคารเรียน งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นถนนงาม (มิตรภาพที ่27) ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.
ก้าแพงเพชร

137,000              

 (1354) 1354 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นเกาะแก้วอนุสรณ์ ต. อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1355) 1355 อาคารเรียน สปช.103/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นศรีเกษตรพฒันา ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1356) 1356 อาคารเรียน งานทาสี โรงเรียนบา้นมาบคล้า ต .คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1357) 1357 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นบงึหล่ม ต .คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 150,000              



     หนา้ที ่57

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1358) 1358 โรงอาหาร และหอ้งประชุม งานฝ้าเพดานโรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1359) 1359 อาคารเรียน งานพืน้ โรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนบา้นสามแยก ต .วังบวั อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1360) 1360 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นศรีสมบรูณ์พฒันา ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษ

บรีุ จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1361) 1361 อาคารเรียน  งานประตู งานทาสี งานพืน้โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา ต .ทุง่ทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1362) 1362 ส้วมแบบสร้างเอง งานหลังคา ร้ัวโรงเรียน งานโครงสร้างโรงเรียนบา้นปางมะนาว ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ 
จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1363) 1363 อาคารเรียน งานทาสี โรงเรียนบา้นวังน้้า ต .วังยาง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1364) 1364 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี งานพืน้ งานประตูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.

ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1365) 1365 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นชายเคือง ต .วังชะโอน อ.บงึสามัคคี จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1366) 1366 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ งานประตู
งานผนัง งานทาสี โรงเรียนบา้นคลองยาง ต .วังยาง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1367) 1367 โรงอาหาร งานพืน้ อาคารหอ้งสมุด งานพืน้โรงเรียนบา้นหาดชะอม ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1368) 1368 อาคาร 0231/20 งานหลังคาโรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1369) 1369 อาคารอเนกประสงค์ งานร้ือถอน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นไร่ใหม่ ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1370) 1370 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 (2หลัง) งานทาสี งานประตูโรงเรียนบา้นใหม่เจริญสุข ต.คลองน้้าไหล อ.คลอง
ลาน จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1371) 1371 อาคารเรียน (3หลัง) งานพืน้ โรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนวัดหนองเหมือด ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1372) 1372 อาคารเรียน สปช.017ก. งานพืน้ งานโครงสร้าง งานทาสีโรงเรียนบา้นดอนขวาง ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบรีุ 
จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1373) 1373 อาคารเรียน งานทาสี งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นบอ่ทอง ต .วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 99,600                
 (1374) 1374 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานร้ือถอน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นใหม่เจริญสุข สาขาบา้นคลองปิน่โต

ประชาสามัคคี ต.คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1375) 1375 อาคารเรียน แบบ ป1ข. งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนตารอด ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.
ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1376) 1376 อาคารเรียน แบบ 017 ก. งานหน้าต่าง งานกระจกโรงเรียนวัดพกิุลทอง ต.หวัถนน อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1377) 1377 ส้วม สปช.106/29 งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นเกาะตาล ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1378) 1378 บา้นพกัครูแบบแฟลต งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นวังชะโอน ต .วังชะโอน อ.บงึ

สามัคคี จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1379) 1379 อาคารเรียนแบบ ป1.จ งานผนังโรงเรียนวัดพฒันราษฎร์บ้ารุง ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1380) 1380 อาคารอเนกประสงค์ แบบประชาชนสร้าง

งานฝ้าเพดาน  งานพืน้โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ต.หวัถนน อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1381) 1381 โรงอาหาร งานพืน้
โรงเรียนบา้นเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทศิวิทยาคาร) ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

98,900                



     หนา้ที ่58

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1382) 1382 อาคารเรียน แบบ 017 ก.

งานหลังคา งานเชิงชายโรงเรียนบา้นหนองโมก ต.หวัถนน อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1383) 1383 อาคารเรียนแบบ ป1ฉ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนอนุบาลทุง่ทราย(บา้นหนองนกชุม) ต.ทุง่ทราย อ.ทราย
ทองวัฒนา จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1384) 1384 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเขาน้้าอุ่น ต.หนิดาต อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1385) 1385 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคา งานเชิงชาย 
งานประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนทุง่น้อยพฒันา ต.คลองสมบรูณ์ อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1386) 1386 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บ้ารุง ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1387) 1387 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ ต.คลองสมบรูณ์ อ.
คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1388) 1388 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนอนุบาลคลองลาน ต .คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.
ก้าแพงเพชร

200,000              

 (1389) 1389 อาคารอเนกประสงค์  สปช.203/26 งานฝ้าเพดาน อาคารโรงอาหาร งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบงึหล่มสามัคคี 
ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1390) 1390 งานเทพืน้ คสล.โรงเรียนประชารักษศึ์กษา ต.คลองสมบรูณ์ อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1391) 1391 ส้วม งานสุขภณัฑ์ งานประตู งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นหวัเสลา ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 150,000              

 (1392) 1392 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นไผ่งาม ต.วังชะโอน อ.บงึสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1393) 1393 อาคารเรียน แบบ 017 ก. งานทาสี

อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสี
ส้วม แบบ สปช.601/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองผักหนาม ต.คลองสมบรูณ์ อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1394) 1394 อาคาเรียน งานประตูหน้างต่าง
โรงอาหาร งานประตูโรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบรีุ ต.ปา่พทุรา อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1395) 1395 อาคารเรียน งานหลังคา โรงเรียนบา้นหนองกระทุม่ ต.ปา่พทุรา อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1396) 1396 ส้วม แบบ สปช.601/29 งานหลังคา งานประตู งานพืน้ งานสุขภณัฑ์ งานทาสี งานผนัง โรงเรียนอนุบาลวังไทร 

ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1397) 1397 โรงอาหาร แผงลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นอุดมสามัคคี ต.ปา่พทุรา อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1398) 1398 อาคารเรียน งานหลังคา งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังพลับ ต.ปา่พทุรา อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1399) 1399 อาคารเรียน สปช.105/29 งานโครงสร้าง งานเชิงชาย 
งานหลังคา งานประตูโรงเรียนบา้นสามเรือน ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1400) 1400 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองตะเคียน ต.ปา่พทุรา อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 145,500              
 (1401) 1401 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานร้ือถอน งานหลังคา

ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา งานร้ือถอน งานหลังคา งานประตู งานทาสี  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 
ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1402) 1402 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานทาสี งานประตูโรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1403) 1403 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานทาสี ร้ังโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นระหานประชาศึกษา ต.วังชะโอน อ.
บงึสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร

100,000              



     หนา้ที ่59

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1404) 1404 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานพืน้ งานร้ือถอนโรงเรียนบา้นกระโดนเต้ีย ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1405) 1405 ส้วม งานร้ือถอน งานหลังคา งานเดินทอ่โรงเรียนบา้นพดัโบก ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1406) 1406 โรงจอดรถนักเรียนแบบท้าเอง งานโครงสร้าง งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองทองหล่อ ต.วังไทร อ.คลองข

ลุง จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1407) 1407 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นมอเจริญ ต.หนิดาต อ.ปางศิลาทอง จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1408) 1408 อาคารเรียน งานหลังคา งานทาสี
โรงเรียนบา้นหนองน้้าแดง ต .ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

149,200              

 (1409) 1409 อาคารเรียนแบบ 017 ก งานประตู งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังหามแห ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.
ก้าแพงเพชร

99,800                

 (1410) 1410 อาคารเรียน แบบ สปช 105/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นทุง่ทอง ต .ทุง่ทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1411) 1411 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นช้างคับ ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1412) 1412 อาคารเรียนแบบ สปช 103/26 งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นจิตตมาสพฒันา ต. อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1413) 1413 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นทรัพย์มะนาว ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1414) 1414 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา งานโครงสร้างโรงเรียนบา้นมอเจริญ สาขาบา้นใหม่เชียงราย ต .หนิ

ดาต อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1415) 1415 อาคารอเนกประสงค์แบบ 102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นวังหวัแหวนพฒันา ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.
ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1416) 1416 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองพลูประชาสรรค์ ต.คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.
ก้าแพงเพชร

99,900                

 (1417) 1417 อาคารเรียน 017 ก งานหน้าต่าง งานทาสี อาคารเรียน 105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้น
หนองชะแอน ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1418) 1418 อาคารเรียน แบบ 017ก. งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่ข้ามสามัคคี ต.คลองลานพฒันา อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1419) 1419 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29

งานพืน้โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ต.ทา่มะเขือ อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1420) 1420 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นโชคชัยพฒันา ต.คลองลานพฒันา อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1421) 1421 อาคารเรียนแบบ สปช 103/26 งานทาสี  งานฝ้าเพดาน งานหลังคา งานประตู โรงเรียนบา้นเขาพริกอนุสรณ์ ต.

วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1422) 1422 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 งานพืน้ โรงเรียนบา้นหนองจอก ต.ทา่มะเขือ อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1423) 1423 อาคารอเนกประสงค์ งานร้ือถอน งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นจอมทองพฒันา ต .หนิดาต อ.ปางศิลาทอง จ.

ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1424) 1424 อาคารเรียนแบบ ป1ก ตึก 4 หอ้งเรียน (2525) งานพืน้
อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 (3หอ้ง) งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองช้างงาม ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.
ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1425) 1425 อาคารเรียน สปช. 2/28 งานร้ือถอน
งานกระจก งานประตู งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่พทุรา ต.ทา่พทุรา อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1426) 1426 อาคารเรียนแบบ 017 ก งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองปล้อง ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.
ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1427) 1427 บา้นพกัครู(แบบกรมสามัญ) งานหลังคา งานร้ือถอนโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต .ทุง่ทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.
ก้าแพงเพชร

100,000              



     หนา้ที ่60

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1428) 1428 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้โรงเรียนวัดคลองเจริญ ต.ทา่พทุรา อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 150,000              

 (1429) 1429 อาคารเรียนแบบ ป1/23
งานทาสี งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นวังล้อมร้าลึก ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1430) 1430 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/29 งานติดต้ังแผงลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นบงึสามัคคีก้าแพงเขต ต .บงึ
สามัคคี อ.บงึสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1431) 1431 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
งานหลังคากันสาด งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองแขยง ต .ทา่พทุรา อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1432) 1432 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานทาสี
อาคารเรียนแบบ 0231 งานหน้าต่างโรงเรียนชุมชนบา้นโค้งไผ่ ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

99,600                

 (1433) 1433 อาคารเรียน งานหลังคา โรงเรียนบา้นทะเลพฒันา ต .คลองลานพฒันา อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1434) 1434 อาคารอเนกประสงค์  งานเทพืน้โรงเรียนบา้นคลองน้้าไหลใต้ ต .คลองลานพฒันา อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1435) 1435 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29

งานฝ้าเพดาน งานทาสี
งานปรับปรุงสนามเด็กเล่น งานทาสีโรงเรียนบา้นวังบวั ต.วังบวั อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1436) 1436 อาคารอเนกประสงค์แบบ 102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นวังโปง่พฒันา ต .โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1437) 1437 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานทาสี ส้วม แบบ สปช. 601/26 งานประตู งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนวัดแสง
อุทยั ต.วังบวั อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1438) 1438 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานโครงสร้าง งานพืน้โรงเรียนบา้นอุดมทรัพย์ ต .หนิดาต อ.ปาง
ศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1439) 1439 บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ งานหลังคา งานหน้าต่าง งานทาสี งานส้วมโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ต.บอ่ถ้า้ อ.ขาณุวร
ลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1440) 1440 อาคารเรียนอาคารประกอบ แบบ ป.1 งานผนัง งานพืน้ งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี โรงเรียนบา้นนิคม ต.วังยาง
 อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1441) 1441 อาคารเรียน แบบ 017 ก งานทาสีโรงเรียนบา้นศรีอุดมธัญญะ ต.ทุง่ทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1442) 1442 อาคารแบบ สปช 103/28 งานหลังคา งานร้ือถอนโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ต.บอ่ถ้า้ อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.

ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1443) 1443 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นวังตะล่อม ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1444) 1444 อาคารประกอบแบบ สปช 202/26
งานหลังคา  งานทาสีโรงเรียนบา้นเปาะสวอง ต.บอ่ถ้า้ อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1445) 1445 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นพรหมมาสามัคคี ต.คลองลานพฒันา อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 150,000              

 (1446) 1446 อาคารเรียนแบบ 104/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นใหม่หนองยาง ต.บอ่ถ้า้ อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1447) 1447 อาคารเรียน งานหลังคา งานร้ือถอนโรงเรียนบา้นวังแขม (สว่างชัยวงษ์) ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1448) 1448 อาคารเรียนแบบ 017 ก งานทาสีโรงเรียนบา้นบอ่กระบาก ต.บอ่ถ้า้ อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1449) 1449 อาคารเรียนอเนกประสงค์ 205/26 งานหลังคา โรงเรียนบา้นคลองเตย ต .คลองลานพฒันา อ.คลองลาน จ.

ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1450) 1450 โรงฝึกงาน งานโครงสร้าง งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นสลกบาตร(วันครู 2504) ต.สลกบาตร อ.ขาณุวร
ลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

100,000              



     หนา้ที ่61

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1451) 1451 อาคารเรียนแบบ 017 ก งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนปอแดง(รัฐพนิิจประชาสรรค์) ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบรีุ 

จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1452) 1452 อาคารแบบ สปช 202/26
งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นรังแถว ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1453) 1453 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นแปลงส่ี ต.คลองลานพฒันา อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1454) 1454 อาคารเรียนแบบ 105/29 งานพืน้โรงเรียนวชิรสารศึกษา ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1455) 1455 อาคารอเนกประสงค์แบบ 001/24

แบบจังหวัด งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองบอน ต.บอ่ถ้า้ อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1456) 1456 อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานพืน้ ร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองชุมแสง ต.วังชะพลู อ.ขาณุวร
ลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1457) 1457 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานพืน้ งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นใหม่ธงชัย ต .คลองลานพฒันา อ.คลอง
ลาน จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1458) 1458 อาคารเรียนแบบ 017 ก 4 หอ้งเรียน
งานหลังคากันสาดโรงเรียนบา้นช่องลม ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1459) 1459 อาคารเรียน อาคารประกอบ
งานหลังคา งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยแก้วสามัคคีธรรม ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1460) 1460 อาคารเรียนแบบ 017 ก งานหลังคา
อาคารเรียนแบบ 105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นไร่ดอนแตง ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1461) 1461 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นถนนน้อย ต .ถาวรวัฒนา อ.
ทรายทองวัฒนา จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1462) 1462 อาคารอเนกประสงค์แบบ 203/26
งานกระจก  งานประตู  งานทาสีโรงเรียนบา้นวังน้้าซึม ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1463) 1463 หอ้งโสตทศันูปกรณ์
งานกระจก งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นวังตาช่วย ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1464) 1464 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน งานหลังคา งานประตู งานผนัง งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นศรีทองสามัคคี ต .บงึ
สามัคคี อ.บงึสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร

99,000                

 (1465) 1465 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29
งานหน้าต่าง งานทาสี งานประตูโรงเรียนบา้นโปง่ดู่ประชาอุทศิ ต .วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

149,300              

 (1466) 1466 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29
งานหลังคากันสาด งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสระตาพรม ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1467) 1467 อาคารเรียน อาคารประกอบ 
งานกระจก งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นดงด้ามิตรภาพที ่88 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1468) 1468 อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกเลาะ ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1469) 1469 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นปากคลองลาน ต .คลองลานพฒันา อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1470) 1470 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานร้ือถอน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นคลองลาน ต .คลองลาน

พฒันา อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
200,000              

 (1471) 1471 อาคารเรียนแบบ ป1ฉ 2 หอ้งเรียน งานผนังโรงเรียนบา้นบงึเสือเต้น ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1472) 1472 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานโครงสร้าง งานทาสีโรงเรียนบา้นทุง่ซ่าน ต .บงึสามัคคี อ.บงึ
สามัคคี จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1473) 1473 อาคารเรียน งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นคลองใหญ่ใต้ ต .คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 100,000              



     หนา้ที ่62

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1474) 1474 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 

งานพืน้ โรงเรียนบา้นซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 ต.หนิดาต อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1475) 1475 งานปรับปรุงภมูิทศัน์ เทพืน้ถนนคอนกรีต โรงเรียนบา้นสุขส้าราญ ต .คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 148,300              
 (1476) 1476 ร้ัวคอนกรีตอิฐบล๊อค โรงเรียนบา้นเพชรมงคล ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1477) 1477 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29

งานกระจก งานประตู งานพืน้โรงเรียนบา้นไพรสวรรค์ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1478) 1478 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสี ร้ัวโรงเรียน งานทาสี โรงเรียนบา้นหนองคล้าพงษท์อง ต .บงึสามัคคี อ.
บงึสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1479) 1479 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 
จ้านวน 2 หลัง งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองปลาสร้อย ต .ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1480) 1480 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
งานพืน้ โรงเรียนบา้นคลองลึกพฒันา ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1481) 1481 อาคารเรียน สปช.205/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นชุมนาก ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1482) 1482 อาคารเรียนแบบสร้างเอง
งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่ขึ้น ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1483) 1483 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นโปง่น้้าร้อน ต .โปง่น้้าร้อน อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 150,000              

 (1484) 1484 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
งานหน้าต่าง งานประตู งานพืน้
อาคารเรียน ป.1 ฉ งานประตูโรงเรียนบา้นโพธิ์ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1485) 1485 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 
งานหลังคา งานร้ือถอนโรงเรียนบา้นหนองหล่ม ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1486) 1486 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา งานประตู งานสุขภณัฑ์ งานเดินทอ่ งานทาสี งานผนัง ส้วม แบบ สปช .
601/26 งานหลังคา งานประตู งานสุขภณัฑ์ โรงเรียนบา้นคลองไพร ต.โปง่น้้าร้อน อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1487) 1487 ส้วม สปช.601/26 งานหลังคา
งานประตู งานทาสี งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นคลองขุด ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1488) 1488 อาคารเรียน 0231/20 งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานกระจก อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานผนัง งานกระจก 
โรงเรียนบา้นคลองสุขใจ ต.ทุง่ทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1489) 1489 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26   งานหลังคา งานทาสี รางน้้า เชิงชายโรงเรียนอนุบาลบงึสามัคคี(บา้นทุง่สนุน่) 
ต.ระหาน อ.บงึสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1490) 1490 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 
และ อาคารเรียนแบบ 0231/20
งานทาสีโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1491) 1491 โรงจอดรถภายในโรงเรยน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองสมบรูณ์ สาขาบา้นคลองสมุย ต .โปง่น้้าร้อน อ.
คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1492) 1492 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นดงเย็น ต .ระหาน อ.บงึสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1493) 1493 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองมดแดง ต .โปง่น้้าร้อน อ.คลองลาน 

จ.ก้าแพงเพชร
150,000              



     หนา้ที ่63

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1494) 1494 แผงบงัแดดคร่าวไม้เนือ้แข็ง แผ่นกระเบือ้งเส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. รางระบายน้้า คสล.รูปตัววี ลาน คสล. 

หนา 10 ซ.มโรงเรียนบา้นวังน้้าแดง ต.ทุง่ทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1495) 1495 อาคารเรียน งานพืน้ งานฝ้าเพดาน
งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองมดแดง สาขาปา่คา ต .โปง่น้้าร้อน อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1496) 1496 อาคารเรียน แบบ 017 ก. งานทาสี อาคารประกอบแบบสร้างเอง 
งานประตู-หน้าต่าง งานหลังคาโรงเรียนบา้นสามขา ต.เทพนิมิต อ.บงึสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1497) 1497 อาคารเรียน สปช.102/26
งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองมดแดง สาขาบา้นใหม่ชุมนุมไทร ต .โปง่น้้าร้อน อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1498) 1498 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่มะเขือ ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1499) 1499 อาคารเรียน ป.1 ซ งานประตู อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นดงเจริญ ต.ทุง่ทอง อ.

ทรายทองวัฒนา จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1500) 1500 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานร้ือถอน งานหลังคา 
อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานร้ือถอน งานหลังคา 
โรงอาหาร งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นเพชรนิยม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1501) 1501 ร้ัวโรงเรียน ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนบา้นโพธิ์เอน ต.เทพนิมิต อ.บงึสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร 149,700              
 (1502) 1502 ส้วม สปช.601 ขนาด 4 ทีน่ัง่ งานหลังคา งานเชิงชาย งานประตู อาคารเรียน 102/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นมอ

สมบรูณ์มิตรภาพที ่189 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1503) 1503 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นกระบวยทอง ต.เทพนิมิต อ.บงึสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1504) 1504 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา

งานเชิงชายโรงเรียนบา้นหนองปรือ ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1505) 1505 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนพลวง ต.เทพนิมิต อ.บงึสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1506) 1506 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้

งานผนัง งานทาสี งานประตูโรงเรียนบา้นคลองแขยงวิทยา ต .สักงาม อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1507) 1507 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) ต.สักงาม อ.
คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (1508) 1508 อาคารเรียน สปช.102/26
งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปางลับแล ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1509) 1509 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นปา่เหยีง ต .วังบวั อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1510) 1510 อาคารเรียน แบบ สปช.0321/29 งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นถาวรวัฒนา ต .ถาวรวัฒนา อ.ทรายทอง

วัฒนา จ.ก้าแพงเพชร
150,000              

 (1511) 1511 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนบา้นคลองสมบรูณ์ ต .โปง่น้้าร้อน อ.คลองลาน 
จ.ก้าแพงเพชร

100,000              

 (1512) 1512 อาคารเรียน งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยน้อย ต .แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1513) 1513 ถนนภายในโรงเรียน งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนรอดนิลวิทยา ต .คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 150,000              
 (1514) 1514 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นวังน้้าพฒันา สาขาบา้นบอ่หนิ ต .ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.

ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1515) 1515 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นนาเหนือ ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1516) 1516 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน โรงเรียนบา้นร้อยไร่ ต .คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1517) 1517 อาคารเรียน งานพืน้ งานร้ือถอนโรงเรียนบา้นไผ่ยาวสามัคคี ต .โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1518) 1518 อาคารเรียน งานพืน้ งานร้ือถอน งานประตูโรงเรียนบา้นปางตาไว ต .ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร 149,000              



     หนา้ที ่64

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1519) 1519 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นตากฟา้พฒันา ต .ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร 100,000              

 (1520) 1520 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นวังเจ้า ต .เทพนิมิต อ.บงึสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร 100,000              
 (1521) 1521 อาคารเรียน งานหลังคา งานร้ือถอน โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สาขาบา้นโนนมะกอก ต .ทา่มะเขือ อ.คลองขลุง 

จ.ก้าแพงเพชร
100,000              

 (1522) 1522 อาคารอเนกประสงค์  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองหญ้าข้าวนก ต .หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 99,600                
 (1523) 1523 อาคาร สปช.102/26  งานฝ้าโรงเรียนบา้นน้้าเกี้ยงโนนสว่าง ต.ส้าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1524) 1524 งานถนนโรงเรียนบา้นหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ต .หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1525) 1525 งานถนนโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย ต .พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1526) 1526 ป 1 ซ  งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบา้นหนองหวัวัว ต .โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1527) 1527 สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองขามประชาบ้ารุง ต .บา้นเปด็ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1528) 1528 โรงอาหาร  ร้ัว  งานพืน้โรงเรียนบา้นโจดศรีวิชัย ต .พระบ ุอ.พระยืน จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1529) 1529 โรงฝึกงาน  งานพืน้ งานฝ้าโรงเรียนหว้ยหว้าวิทยาคม ต .โนนฆ้อง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1530) 1530 งานถนนโรงเรียนบา้นแก่นเทา่ ต.บา้นฝาง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1531) 1531 งานถนนโรงเรียนพงษภ์ญิโญ 2 ต.โนนฆ้อง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1532) 1532 งานถนนโรงเรียนบา้นซ้าจานเนินทอง ต.บา้นค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1533) 1533 งานถนนโรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 97,400                
 (1534) 1534 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง  งานฝ้า งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนค้อ ต .โคกงาม อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1535) 1535 อาคาร ป 1 ฉ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นเหล่านางาม ต .บา้นหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 99,000                
 (1536) 1536 อาคารหอ้งสมุด แบบสร้างเอง  งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองแวงบวรวิทย์ ต .ทา่พระ อ.เมืองขอนแก่น จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (1537) 1537 งานถนนโรงเรียนบา้นค้าหวัช้างโนนตุ่นปา่มะนาว ต .ปา่มะนาว อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 99,700                
 (1538) 1538 อาคารหอ้งสมุดแบบสร้างเอง  งานหลังคา งานฝ้า , ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นโนนทอ่นวิทยา ต .โนนทอ่น

 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1539) 1539 งานถนนโรงเรียนบา้นแก่นประดู่ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1540) 1540 สปช.101/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นวังโพน ต.ปา่มะนาว อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 99,900                
 (1541) 1541 แบบ 017 งานผนัง, ส้วม งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองหลุบ ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1542) 1542 ส้วม  601/26  งานพืน้ งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นหนองบวัน้อย ต .หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1543) 1543 อาคารสร้างเอง  งานหลังคาโรงเรียนบา้นปา่หม้อหนองคู ต .พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 149,900              
 (1544) 1544 งานถนนโรงเรียนบา้นเลิงเปอืย ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1545) 1545 งานร้ัวโรงเรียนบา้นหนองกุงวิทยาคาร ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1546) 1546 อาคารสร้างเอง  งานหลังคา  งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ต .เทศบาลนคร อ.เมืองขอนแก่น จ.

ขอนแก่น
296,600              

 (1547) 1547 งานปรับพืน้ถนนโรงเรียนบา้นดอนแดงดอนน้อยวิทยา ต .ดอนหนั อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1548) 1548 สปช.105/29   งานหลังคาโรงเรียนพระบบุา้นหนัราษฎร์ประสาท ต .พระบ ุอ.พระยืน จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1549) 1549 อาคาร ป 1 ก  งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง ต .ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1550) 1550 ป 1 ฉ งานฝ้า งานทาสี  งานประตู  งานปรับปรุงลานคุณธรรมโรงเรียนบา้นหนองบวัดีหมี ต .เทศบาล อ.เมือง

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
99,800                

 (1551) 1551 งานร้ัวโรงเรียนบา้นเพีย้ฟานโนนตุ่น ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1552) 1552 งานปรับปรุงสนามโรงเรียนบา้นโคกสูงวิทยาคม ต .บา้นหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1553) 1553 สปช.104/26  งานพืน้โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา ต.บา้นฝาง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 100,000              



     หนา้ที ่65

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1554) 1554 อาคาร สปช.104/26  งานพืน้โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บ้ารุง ต.บา้นฝาง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1555) 1555 หอ้งคอมพวิเตอร์ หอ้งสมุด  งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนหนองชาดพทิยาคม ต .บา้นเหล่า อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1556) 1556 อาคาร สปช.105/29  งานพืน้ งานฝ้า งานทาสี . อาคาร สปช.102/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นแดงใหญ่ ต .แดงใหญ่

 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1557) 1557 อาคารเรียนแบบสร้างเอง  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยเตยพฒันา ต .ทา่พระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1558) 1558 งานซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นเลิง ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 98,800                
 (1559) 1559 อาคาร 105/29  งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นทา่พระ ต.เทศบาล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1560) 1560 งานซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทศิ ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 99,600                
 (1561) 1561 งานซ่อมแซมถนนโรงเรียนหนิฮาวคุรุประชาสรรค์ ต .โนนฆ้อง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1562) 1562 อาคาร 105/26  งานทาสีโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1563) 1563 อาคาร สปช.102/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นสงเปอืยฮ่องเด่ือ ต .บงึเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1564) 1564 อาคารเรียน  งานพืน้  งานฝ้า  งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนเรือง ต .บา้นค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1565) 1565 อาคาร ป 1 ก  งานทาสี, อาคารเรียนแบบอื่นๆ งานทาสีโรงเรียนบา้นไก่นา ต.ส้าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1566) 1566 โรงอาหารแบบสร้างเอง  งานพืน้โรงเรียนบา้นกุดกว้างประชาสรรค์ ต .เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1567) 1567 ปรับปรุงพืน้ผิวถนนโรงเรียนบา้นหนิลาดวังตอ ต .บา้นค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1568) 1568 อาคารแบบ ป 1 ฉ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นทุม่ ต .บา้นทุม่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 200,000              
 (1569) 1569 อาคารเรียน ป 1 ก  งานฝ้า งานเพดาน งานประตูโรงเรียนบา้นม่วงโป ้ต .สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1570) 1570 สปช.105/29  งานฝ้า  งานเพดานโรงเรียนบา้นโสกแต้ ต .ปา่หวายนัง่ อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 149,700              
 (1571) 1571 อาคารอเนกประสงค์ 203/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองกุงคุรุประชาสรรค์ ต.บา้นทุม่ อ.เมืองขอนแก่น จ.

ขอนแก่น
99,900                

 (1572) 1572 อาคาร สปช.102/26 งานรางน้้า,  ส้วมแบบสร้างเอง งานพืน้ งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นเหล่าเกวียนหกั ต .บา้นทุม่
 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1573) 1573 อาคาร สปช.105/29  งานพืน้ โรงเรียนบา้นค้อ ต.บา้นเหล่า อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 99,900                
 (1574) 1574 งานซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นกระเด่ือง ต .ปา่มะนาว อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1575) 1575 งานซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นหนิต้ังหนองอีเลิง ต .โนนฆ้อง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1576) 1576 อาคาร สปช.101/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นบะยาว ต.หนองบวั อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 99,600                
 (1577) 1577 งานซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นม่วง ต.บา้นทุม่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 148,300              
 (1578) 1578 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนแก่นเทา่พฒันศึกษา ต.ปา่มะนาว อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 97,400                
 (1579) 1579 ป 1 ฉ  งานซ่อมทางเดินและราวบนัไดโรงเรียนดอนหนัประชารัฐศึกษา ต .บา้นฝาง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1580) 1580 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหนองคลอง ต .ปา่มะนาว อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 149,900              
 (1581) 1581 ปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นนาล้อม ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1582) 1582 ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นสว่างมรรคา ต .ดอนหนั อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1583) 1583 อาคาร สปช.105/29   งานผนัง  งนทาสี,  ป 1 ฉ งานพืน้, ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นสะอาด ต.เมืองเก่า อ.เมือง

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1584) 1584 สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองค้ากลางฮุง ต .โนนทอ่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1585) 1585 อาคารอเนกประสงค์  งานหลังคา  งานพืน้โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ต .บา้นเหล่า อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1586) 1586 อาคารอเนกประสงค์  งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกแปะ ต .โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1587) 1587 สปช.102/26  งานพืน้ , ลานอเนกประสงค์  งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยชัน ต .ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 97,300                
 (1588) 1588 อาคารเรียน งานหลังคา  งานพืน้ , หอ้งสมุด งานประตู งานเหล็กดัดโรงเรียนบา้นโคกฟนัโปง ต .บา้นเปด็ อ.เมือง

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
150,000              



     หนา้ที ่66

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1589) 1589 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานฝ้า, อาคาร สปช.201/26 งานพืน้ โรงเรียนบา้นหนิเหบิศิลาทพิย์ ต .พระยืน อ.พระ

ยืน จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1590) 1590 อาคาร ป 1 ฉ  งานพืน้โรงเรียนบา้นปา่ส่าน ต .พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 99,800                
 (1591) 1591 อาคาร สปช.201/26   งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นดงพอง ต .ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1592) 1592 ปรับปรุงภมุิทศัน์  งานปรับปรุงซ่อมแซมพืน้โรงเรียนบา้นลาดนาเพยีง ต .สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1593) 1593 อาคาร สปช.102826  งานพืน้ งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนตุ่นประชาบ้ารุง ต .ดอนหนั อ.เมืองขอนแก่น จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (1594) 1594 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นหนองไหลหนองบวัทอง ต .โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1595) 1595 หอ้งสมุดแบบสร้างเอง  งานพืน้  โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวั ต .หนองบวั อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1596) 1596 อาคารเรียน  งานผนัง  งานทาสีโรงเรียนเขื่อนกระพีศึ้กษา ต .บา้นเหล่า อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 99,800                
 (1597) 1597 อาคาร สปช.105/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกนางามปลาเซียม ต .ส้าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 148,500              
 (1598) 1598 สปช.105/26  งานหน้าต่าง  งานฝ้า งานเพดานโรงเรียนบา้นหนองโข่ย(ประชารัฐบ้ารุง) ต.ทา่พระ อ.เมือง

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1599) 1599 ปรับปรุงภมูิทศัน์  พืน้สนามโรงเรียนบา้นโนนเขวา ต .ดอนหนั อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 97,900                
 (1600) 1600 สปช.102/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ต.ดอนหนั อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1601) 1601 งานปรับปรุงภมูิทศัน์  พืน้สนามโรงเรียนบา้นกุดนางทยุ ต .บา้นทุม่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1602) 1602 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นแดงราษฎร์สามัคคี ต .บา้นเหล่า อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1603) 1603 ถนนคอนกรีตโรงเรียนหนิกองวิทยา ต .ปา่มะนาว อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1604) 1604 สปช.102/26  งานพืน้, หอ้งสมุด งานพืน้โรงเรียนบา้นหนิขาว ต .สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1605) 1605 อาคาร สปช.102/26  งานประตู  งานทาสีโรงเรียนบา้นนาเพยีง ต.ส้าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 85,600                
 (1606) 1606 อาคาร สปช.202/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต .ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1607) 1607 อาคารเรียน  งานผนัง  งานเหล็กดัด งานพืน้ งานปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นง้ิว ต .สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (1608) 1608 ลานพืน้หน้าอาคารและบริเวณเสาธง  งานพืน้โรงเรียนพงษภ์ญิโญ 1 ต.บงึเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1609) 1609 ส้วม  งานพืน้ งานประตู  งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นบงึสวางค์คุยโพธิ์ ต .บงึเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1610) 1610 ถนนโรงเรียนบา้นบงึแก ต .โนนทอ่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1611) 1611 สปช.102/26   งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองเบญ็ ต.โนนทอ่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1612) 1612 ร้ัวโรงเรียนชุมชนบา้นพรหมนิมิต ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1613) 1613 อาคาร สปช.105/29  งานพืน้ งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบา้นค้อทอ่นน้อย ต .บา้นค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 149,200              

 (1614) 1614 สปช.105/29  งานหลังคาโรงเรียนบา้นแดงน้อย ต .บา้นทุม่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1615) 1615 โรงอาหาร  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองตาไก้หนองเม็ก ต .สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1616) 1616 ร้ัว ปรับภมูิทศัน์  งานทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้สนามโรงเรียนบา้นบอ่แก ต .ขามปอ้ม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1617) 1617 อาคารอเนกประสงค์  งานทาสี. ป 1 ฉ งานทาสี  โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 132,200              
 (1618) 1618 อาคาร สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกกว้าง ต .โคกงาม อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1619) 1619 อาคารเรียน สปช.104/26  งานพืน้, สปช.105/29 งานประตูโรงเรียนบา้นค้าหญ้าแดง ต.โคกงาม อ.บา้นฝาง จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (1620) 1620 ถนนโรงเรียนบา้นหนองหญ้าแพรกทา่แร่ ต .ดอนหนั อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1621) 1621 อาคารอเนกประสงค์  งานประตู  งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นโคกทา่ ต .หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 99,200                



     หนา้ที ่67

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1622) 1622 อาคาร สปช.104/26  งานหลัง, สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกสีโคกเปีย้ ต .บา้นค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (1623) 1623 ถนนโรงเรียนบา้นโนนลาน ต.บา้นค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 94,400                
 (1624) 1624 อาคาร สปช.102/29  งานทาสี, ส้วม 601/26  งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ต .โคกงาม อ.บา้น

ฝาง จ.ขอนแก่น
149,500              

 (1625) 1625 สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นปา่หวาย ต .ปา่หวายนัง่ อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 98,000                
 (1626) 1626 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นกอก ต.บา้นเปด็ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 90,000                
 (1627) 1627 สนามเด็กเล่น  งานหลังคาโรงเรียนบา้นค้าไฮหวัทุง่ประชาบ้ารุง ต .บา้นเปด็ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1628) 1628 ส้วม สปช.601/26  งานหลังคา งานประตู งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นปา่สังข์หนองฮี ต .ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1629) 1629 ถนนโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1630) 1630 ถนนโรงเรียนบา้นดอนยาง ต .ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1631) 1631 ป 1 ฉ  งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นเหล่านาดี ต.บา้นหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 138,800              
 (1632) 1632 โรงอาหาร  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองคู ต .บา้นหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 98,000                
 (1633) 1633 อาคารประกอบ แบบ 312  งานหลังคา โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 149,200              
 (1634) 1634 อาคารอเนกประสงค์  งานหลังคาโรงเรียนบา้นดงกลาง ต .บา้นโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1635) 1635 อาคารเรียน  งานหลังคาโรงเรียนบา้นดงเก่า ต .บา้นโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 99,900                
 (1636) 1636 ร้ัวโรงเรียนบา้นโจดใหญ่ ต.บา้นโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1637) 1637 ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นชาด ต.ขามปอ้ม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1638) 1638 อาคาร สปช.105/29  งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบา้นขามปอ้มส้านักงานสลากกินแบง่สงเคราะห์86 ต.ขามปอ้ม 

อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1639) 1639 ร้ัว  งานทาสี, ส้วม  งานทาสี งานประตูโรงเรียนบา้นผือ(สวัสด์ิราษฎร์วิทยา) ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1640) 1640 ป 1 ฉ  งานประตู งานหน้าต่าง โรงเรียนบา้นดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ต .บงึเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 94,900                
 (1641) 1641 อาคาร สปช.105/29  งานหน้าต่าง  โรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิ์ชัย ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1642) 1642 ป 1 ฉ  งานทาสี, ร้ัว  งานทาสีโรงเรียนบา้นบงึฉิม ต.บงึเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 99,800                
 (1643) 1643 โรงอาหาร แบบสร้างเอง  งานพืน้  งานประตูโรงเรียนบา้นหนองปอ ต .บา้นค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1644) 1644 อาคารอเนกประสงค์ (อาคารอนุบาล)  งานทาสี, ร้ัว  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองเซียงซุยโนนสะอาด ต.ปา่หวาย

นัง่ อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1645) 1645 อาคาร 017  งานพืน้โรงเรียนบา้นเปด็ ต.บา้นเปด็ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1646) 1646 อาคารเรียน  งานพืน้  งานประตูโรงเรียนบา้นสาวะถี ต .สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 149,600              
 (1647) 1647 ป 1 ฉ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนรังวิทยาคาร ต .สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 148,800              
 (1648) 1648 ถนนโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร ต.โนนฆ้อง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1649) 1649 ภมูิทศัน์  ปรับพืน้สนามโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ต .บา้นเหล่า อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1650) 1650 สปช.106/26  งานร้ือถอน  งานฝ้า สปช.2/28  งานร้ือถอน  งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนสนามบนิ ต .เทศบาล

นคร อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
300,000              

 (1651) 1651 สปช.105/26   งานร้ือถอน  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองปงิ ต .สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1652) 1652 อาคารเรียน  งานหน้าต่าง  งานประตู, อาคารอเนกประสงค์ งานหน้าต่าง งานประตู, โรงอาหาร  งานหน้าต่าง  

งานประตู , ส้วม งานประตูโรงเรียนบา้นโคกล่าม ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1653) 1653 ป 1 ฉ งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นโต้นศรีพมิลวิทยา ต .บา้นโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1654) 1654 อาคาร สปช.102/26  งานประตูโรงเรียนบา้นดอนหญ้านาง ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              



     หนา้ที ่68

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1655) 1655 ถนนโรงเรียนบา้นปา่เหล่ือม ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 99,500                
 (1656) 1656 อาคาร สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนช้าง ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 99,900                
 (1657) 1657 อาคารเรียน งานประตู งานทาสี, ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นนาฝายนาโพธิ์ ต.หนองบวั อ.บา้นฝาง จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (1658) 1658 อาคาร สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นโสกม่วงดอนดู่ ต .หนองบวั อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1659) 1659 อาคาร สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่พระเนาว์ ต.เทศบาล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1660) 1660 อาคาร สปช.105/29  งานรางน้้า งานทาสี งานประตู, สปช.202/26  งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นเต่านอ ต.ศิลา อ.

เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1661) 1661 ป 008  งานหลังคา งานผนังโรงเรียนบา้นหว้าเหล่าโพนทอง ต .บา้นหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1662) 1662 อาคาร สปช.101/26  งานผนัง, ส้วม งานหลังคา งานสุขภณัฑ์ งานพืน้ โรงเรียนบา้นโนนแต้ ต .ส้าราญ อ.เมือง

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1663) 1663 โรงอาหาร  งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ต .เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1664) 1664 หอ้งสมุด งานหลังคา, ปรับปรุงพืน้สนาม งานพืน้โรงเรียนบา้นตอกแปน้ ต .บา้นค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1665) 1665 อาคารอเนกประสงค์  งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกสีวิทยาเสริม ต .โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 142,400              
 (1666) 1666 ปรับปรุงภมูิทศัน์  งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนบม ต .เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1667) 1667 อาคาร สปช.102/26  งานพืน้, ปรับปรุงถนนโรงเรียนบา้นศิลา ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 98,300                
 (1668) 1668 โรงอาหาร งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นบงึเนียมบงึใคร่นุน่ ต .บงึเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1669) 1669 ปรับปรุงภมูิทศัน์  ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นหนองเต่าบงึเรือใหญ่ ต .โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1670) 1670 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นดอนธาตุทา่ฉางทา่พระทราย ต .หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1671) 1671 อาคาร สปช.105/29  งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบา้นค้าบอน ต.โนนทอ่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1672) 1672 อาคาร สปช.105/29  งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองกอยสิทธิราษฎร์บ้ารุง ต .แดงใหญ่ อ.เมือง

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1673) 1673 อาคาร สปช.103/26  งานทาสีโรงเรียนอานันทนวิทยา ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1674) 1674 ปรับปรุงภมูิทศัน์  ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหนองกุงน้อย ต .บา้นค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1675) 1675 อาคาร ป 1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนกู่ ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1676) 1676 อาคารหอ้งสมุด  งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นฝาง ต .บา้นฝาง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 200,000              
 (1677) 1677 อาคาร สปช.105/29  งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนบอ่ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1678) 1678 ส้วม  อาคารส้านักงาน  งานพืน้  งานผนัง  งานสุขภณัฑ์โรงเรียนสพป .ขอนแก่น เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมือง

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
300,000              

 (1679) 1679 ปรับปรุงซ้่อมแซมร้ัวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บา้นส้าราญเพีย้ฟาน) ต.ส้าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1680) 1680 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ถนนโรงเรียนบา้นสวนมอนไคร่นุน่วังหนิ ต .ทา่พระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1681) 1681 ส้วม  งานพืน้  งานสุขภณัฑ์  งานผนังโรงเรียนบา้นโกทา ต .ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1682) 1682 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นทองหลาง ต .บา้นหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1683) 1683 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนสว่างศิริพฒันา ต.ปา่หวายนัง่ อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1684) 1684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26, อาคารเรียนแบบ สปช.103/26, อาคารอเนกประสงค์ แบบ 

312  งานพืน้โรงเรียนบา้นส้มปอ่ย ต .ขามปอ้ม อ.เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1685) 1685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนบบ ป 1 ฉ, โรงอาหารแบบอื้นๆ (สร้างเอง)  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองขามวิทยา 
ต.ค้าแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              



     หนา้ที ่69

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1686) 1686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นหนิต้ังโคกก่อง ต .หนิ

ต้ัง อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1687) 1687 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ, อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นขามปอ้ม
ราษฎร์นุกูล ต.โพนเพก็ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1688) 1688 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 อาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานทาสี
โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา ต.หนองน้้าใส อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1689) 1689 ปรับปรุงซ่อแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ,  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต .โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1690) 1690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ, อาคารอเนกประสงค์แบบ 321  งานพืน้โรงเรียนบา้นสระแก้วประชา
สรรค์ ต.สระแก้ว อ.เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1691) 1691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานหลังคาโรงเรียนหนองแซงวิทยาคม ต .หนองแซง อ.บา้น
แฮด จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1692) 1692 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน แบบสามัญ 312 งานพืน้ งานถมดินโรงเรียนสระแก้วโคกกลาง ต .บา้นแทน่ อ.ชนบท
 จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1693) 1693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหวันากลาง ต .บา้นแทน่ อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1694) 1694 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานฝ้าเพดาน   งานพืน้โรงเรียนบา้นแจ้งทพัม้า ต .นางาม อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1695) 1695 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.604/45, ร้ัวคอนกรีต  งานทาสีโรงเรียนหนองตอกเกี้ยหวันาประชาสรรค์ ต .
หนองน้้าใส อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1696) 1696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองน้้าใส ต .หนองน้้าใส อ.บา้นไผ่ 
จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1697) 1697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองไฮหนองแวง ต .ปอแดง
 อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1698) 1698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312  งานหลังคาโรงเรียนบา้นทางพาดหนองแวงโอง ต .ในเมือง อ.
บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1699) 1699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26  งานฝ้าเพดาน    งานพืน้โรงเรียนบา้นหลิูงโนนศิลา ต .วังแสง 
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1700) 1700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นมูลตุ่น ต.สวนหม่อน อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1701) 1701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นเขวา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1702) 1702 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาวอลเล่ย์บอล งานคอนกรีตโรงเรียนบา้นโคกสูงพทิยาคาร ต .นางาม อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1703) 1703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานหลังคาโรงเรียนบา้นมูลนาค ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (1704) 1704 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นเมืองเพยี ต .เมืองเพยี อ.บา้นไผ่ จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (1705) 1705 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หลัง    งานทาสีโรงเรียนหนองไฮแจ้งบรูณวิทยา ต .
โพนเพก็ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

150,000              



     หนา้ที ่70

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1706) 1706 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่สวรรค์ ต.ทา่ศาลา อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (1707) 1707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26, อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  งานพืน้โรงเรียน
บา้นหนิลาดนาโนหนองกุง ต.หนิต้ัง อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1708) 1708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง), โรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานหลังคา งาน
ผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต .นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1709) 1709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคาโรงเรียนบา้นไส้ไก่ ต.ทา่ศาลา อ.มัญจา
คีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1710) 1710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้ งานลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นปา่ปอสาขา
บา้นหนองข่าล้ิน ต.ปา่ปอ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1711) 1711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ, อาคารอเนกประสงค์แบบ 312  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองนก
เขียนนาเสถียร ต.ขามปอ้ม อ.เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1712) 1712 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวคอนกรีต  งานทาสี โรงเรียนบา้นสวนหม่อน ต .สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1713) 1713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นโสกนาค ต .วังม่วง อ.เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น 150,000              

 (1714) 1714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26, บา้นพกัครูแบบองค์การ  งานหลังคา งานทาสี งานพืน้
โรงเรียนบา้นดงหนองเกี่ยว ต.โคกส้าราญ อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1715) 1715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองไฮขามเปีย้ ต .บา้นแฮด อ.บา้นแฮด 
จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1716) 1716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ  งานฟา้เพดาน งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นวังผือขามปอ้ม
 ต.ขามปอ้ม อ.เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1717) 1717 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานพืน้โรงเรียนบา้นแก้งค้อ ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1718) 1718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ   งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนทนั ต .โนนสมบรูณ์ อ.บา้นแฮด จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1719) 1719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26   งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองเต่าราษฎร์บ้ารุง ต.โนนพะยอม อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1720) 1720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29, อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  งานทาสีโรงเรียนบา้นนาข่า 
ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1721) 1721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ  งานทาสี งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองเต่า ต.หนองแซง อ.
บา้นแฮด จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1722) 1722 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานฝ้าเพดาน  งานทาสี  งานพืน้โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต ต .
บา้นโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1723) 1723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นโจด ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1724) 1724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ, อาคารเรียนแบบ ป 1 ก อาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  

งานฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนบา้นนาเสียวโคกสว่าง ต .สระแก้ว อ.เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1725) 1725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนข่า ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1726) 1726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29, อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ  งานพืน้โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์

 ต.แคนเหนือ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1727) 1727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองรูแข้ ต.ภเูหล็ก อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น 100,000              



     หนา้ที ่71

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1728) 1728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26, อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  งานทาสีโรงเรียน

บา้นค้าปากดาว ต.ค้าแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1729) 1729 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312   งานผนัง         งานลวดตาข่าย  งานประตู -หน้าต่าง 
โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1730) 1730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นนาจานซับสมบรูณ์ ต.ซับสมบรูณ์ อ.โคก
โพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1731) 1731 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ  งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นเก่าน้อย ต .ในเมือง อ.บา้นไผ่ จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1732) 1732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ, อาคารเรียนแบบ สปช.103/26, อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  
งานทาสีโรงเรียนบา้นโสกตล่ิงโสกจาน ต.ในเมือง อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1733) 1733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ  งานพืน้ งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นผักหวานโนนสวาง ต.บา้น
ลาน อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1734) 1734 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นเกิ้ง ต.บา้นไผ่ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1735) 1735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข ต.ชนบท อ.

ชนบท จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1736) 1736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29, อาคารเรียนแบบ สปช.105/26  งานพืน้ งานทาสีโรงเรียน
บา้นดู่ใหญ่ ต.เมืองเพยี อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1737) 1737 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ   งานหลังคาโรงเรียนบา้นสร้างแปน้ดอนนาแพง ต .บา้นลาน อ.บา้นไผ่
 จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1738) 1738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนสวัสดี ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1739) 1739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312  งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนไตรคามประชาพฒันา ต .เปอืย

น้อย อ.เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1740) 1740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา  งานฝ้าเพดานโรงเรียนขามปอ้มประชานุ
กูล ต.หนองแซง อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1741) 1741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ, อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26  งานพืน้โรงเรียนไตรมิตร
ประชาบ้ารุง ต.หนองน้้าใส อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1742) 1742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองขามบอ่หนิ ต .กุดเค้า อ.มัญจาคีรี 
จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1743) 1743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29, โรงอาหารแบบอื่นๆ  (สร้างเอง)  งานพืน้  งานทาสีโรงเรียน
ดอนหมู ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1744) 1744 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วมแบบ สปช.601/26, อาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานหลังคา งานพืน้ งาน
ทาสีโรงเรียนบา้นวังแคน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1745) 1745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นไผ่แสงทองประชาสรรค์ ต .บา้นไผ่ อ.บา้น
ไผ่ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1746) 1746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองไห ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1747) 1747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานพืน้ งานถมดินโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี
 จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1748) 1748 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบอื่น ๆ  (สร้างเอง)   งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองผือกอบง ต.บา้นไผ่ อ.บา้น
ไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              



     หนา้ที ่72

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1749) 1749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26,  อาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26,  โรงอาหารแบบอื่น ๆ 

(สร้างเอง)   งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนคูณรัฐประชาสรรค์ ต.ทา่ศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1750) 1750 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานหลังคาโรงเรียนบา้นซับแดง ต.ซับสมบรูณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย 
จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1751) 1751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป 1 ฉ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นนางาม ต .นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1752) 1752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช 105/29  งานหลังคาโรงเรียนบา้นขามปอ้ม ต .บา้นลาน อ.บา้นไผ่ จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (1753) 1753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป 1 ฉ  แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานฝ้า  งานผนังโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
วิทยา ต.โพนเพก็ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1754) 1754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช 105/29 ,  อาคารเรียนแบบ  017ก ,  อาคารเรียนแบบ  ป 1 ฉ  งาน
พืน้โรงเรียนบา้นหว้ยแกดอนหนัหนองหญ้าม้า ต .หว้ยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1755) 1755 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต  งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ต .หนองแซง อ.บา้นแฮด จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1756) 1756 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช 105/29  งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่ศาลาประชารังสรรค์ ต .ทา่ศาลา 
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1757) 1757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ,  อาคารอเนกประสงค์แบบ  312,   อาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ  
(สร้างเอง)  งานประตูหน้าต่าง  งานหลังคา   งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นหวัขัว ต .เปอืยน้อย อ.เปอืยน้อย จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (1758) 1758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ  งานหลังคา
โรงเรียนบา้นศิลานาโพธิ์ ต.ในเมือง อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1759) 1759 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก  ,  อาคารเรียนแบบ  105/29  งานทาสี   งานพืน้โรงเรียนประชา
พฒันาบา้นแฮด ต.บา้นแฮด อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1760) 1760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26,  อาคารเรียนแบบ  ป 1 ซ,  อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ,  บา้นพกั
ครูแบบกรมสามัญ   งานทาสี  งานประตูหน้าต่าง  งานพืน้  โรงเรียนบา้นโคกพระหนองยายเกล้ียง ต .วังแสง อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1761) 1761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช 105/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ ต .บา้นไผ่ อ.บา้นไผ่ จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1762) 1762 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช 105/29   งานหลังคา   งานเชิงชายโรงเรียนบา้นหนิต้ัง ต .ซับสมบรูณ์ 
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1763) 1763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช 102/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนแดงน้อย ต .บา้นแทน่ อ.ชนบท 
จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1764) 1764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช 205/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นไผ่ประถมศึกษา ต.ในเมือง 
อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

200,000              

 (1765) 1765 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ  312  งานหลังคา  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโซ่งเหล่านาดี ต.หว้ย
แก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1766) 1766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนตุ่นศึกษา ต.ทา่ศาลา 
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1767) 1767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26,  อาคารเรียนแบบ ป1 ฉ,  อาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ  
(สร้างเอง)  งานทาสีโรงเรียนบา้นหวันา ต.ทา่ศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1768) 1768 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช 601/26  งานหลังคา  งานประตูหน้าต่าง  งานพืน้โรงเรียนบา้นวังแสง ต .วังแสง
 อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              



     หนา้ที ่73

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1769) 1769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26  งานพืน้โรงเรียนแก่นเทา่โสกน้้าขุ่น ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (1770) 1770 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 101/26  งานรางน้้า  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองเจ้าเมือง ต .แคนเหนือ
 อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1771) 1771  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  ส้วมแบบ สปช 604/45  งานหลังคา  งานทาสี
โรงเรียนบา้นแคนเหนือ ต.แคนเหนือ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1772) 1772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 205/26  งานประตูหน้าต่าง  งานแผงลวดตาข่าย  งานผนัง   
งานทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นชนบท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

200,000              

 (1773) 1773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29  งานฝ้าเพดาน  งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่ม่วง ต.ศรีบญุเรือง อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1774) 1774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26, อาคารเรียนแบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานหลังคา งานพืน้
โรงเรียนบา้นนาจานบอ่แก้ววิทยาคาร ต .หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1775) 1775 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ,  อาคารเรียนแบบ  สปช 102/26  งานประตูหน้าต่าง  โรงเรียนบา้น
โนนเค็ง ต.ทา่ศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1776) 1776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 201/26,  ส้วม แบบ สปช 604/25  งานสุขภณัฑ์  งานพืน้   
งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นแฮด ต.บา้นแฮด อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1777) 1777 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบอื่น ๆ  (สร้างเอง)  งานหลังคา  งานพืน้  งานสุขภณัฑ์  โรงเรียนบา้นโนนคุต ต .
โพนเพก็ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1778) 1778 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานพืน้  งานฝ้าเพดาน  งานหลังคา  งานทาสีโรงเรียนบา้นภู
เหล็ก ต.ภเูหล็ก อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1779) 1779 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคา โรงเรียนจตุรมิตรบา้นไผ่ ต.ในเมือง อ.บา้นไผ่ จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1780) 1780 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 201/26  งานฝ้าเพดาน  งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นดอน
ปอแดง ต.โคกส้าราญ อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1781) 1781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ (สร้างเอง),  อาคารเรียนแบบ  ป 1 ฉ,  อาคารเรียนแบบ สปช 
105/29  งานฝ้าเพดาน  งานพืน้โรงเรียนบา้นละว้า ต .เมืองเพยี อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1782) 1782 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคา งานปพูืน้โรงเรียนบา้นกอกปา่ผุวิทยา ต .สวน
หม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1783) 1783 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง),  อาคารอเนกประสงค์ สปช 205/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่
นางเล่ือนทา่ข่อย ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1784) 1784 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ  งานฝ้าเพดาน  งานผนังโรงเรียนบา้นโนนงาม ต .นาแพง อ.โคกโพธิ์
ไชย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1785) 1785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29  งานฝ้าเพดาน  งานทาสี  งานประตูหน้าต่าง  งานพืน้
โรงเรียนบา้นโคกส้าราญ ต.โคกส้าราญ อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1786) 1786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 203/26,  อาคารเรียนแบบ ป.พเิศษ,  ร้ัวคอนกรีต  งานพืน้  
งานประตูหน้าต่าง  งานทาสีโรงเรียนบา้นลาน ต.บา้นลาน อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1787) 1787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป 1 ฉ  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองขามสมบรูณ์ ต .โนนสมบรูณ์ อ.บา้นแฮด 
จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1788) 1788 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ   งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองผักตบ ต .โนนสมบรูณ์ อ.บา้นแฮด จ.
ขอนแก่น

100,000              



     หนา้ที ่74

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1789) 1789 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้ โรงเรียนบา้นสว่าง ต .หนิต้ัง อ.บา้นไผ่ จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (1790) 1790 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26,  อาคารประกอบแบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานหลังคา   งานพืน้  
 งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหว้ยไผ่โนนค้ามี ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1791) 1791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก, อาคารอเนกประสงค์
แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)โรงเรียนบา้นหว้ยโปง่ ต .วังม่วง อ.เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1792) 1792 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองต่อโคกหนองโจด ต.นาข่า อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1793) 1793 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองแปน ต .หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 150,000              

 (1794) 1794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26, อาคารประกอบ (สร้างเอง)  งานรางน้้า งานผนัง งานทาสี 
งานประตู-หน้าต่าง งานปพูืน้โรงเรียนไตรมิตรศึกษา ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1795) 1795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป 1 ฉ  งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นหนัมัญจาคีรี ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (1796) 1796 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด แบบอื่น ๆ (สร้างอื่น) งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้โรงเรียนบา้นหนิฮาวล้าวังชู ต .ขามปอ้ม
 อ.เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1797) 1797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ร.ย.105/43,  อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26,  อาคารเรียนแบบ
อื่น ๆ  (สร้างเอง)  งานพืน้  งานทาสีโรงเรียนบา้นซับบอนซับเจริญ ต.ซับสมบรูณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1798) 1798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก,  ส้วมแบบ สปช 601/26,  อาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ  (สร้างเอง)
  งานพืน้  งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนทองวิทยาคม ต .นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1799) 1799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26,  อาคารเรียนแบบ สปช 102/26,  โรงอาหารแบบอื่น ๆ 
(สร้าเอง)  งานพืน้  งานทาสีโรงเรียนสามหมอโนนทนั ต .โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1800) 1800 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้โรงเรียนบา้นโกน้อย ต .ขามปอ้ม อ.
เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1801) 1801 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานแบบ  312  งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นไผ่ยิ่งยงอุทศิ ต.บา้นไผ่ อ.บา้นไผ่ จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (1802) 1802 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองหวัช้างดอนพนัชาด ต .หนองแปน
 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1803) 1803 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ  สปช 601/26 (2หลัง)  งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยแร่ ต .วังม่วง อ.เปอืยน้อย จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (1804) 1804 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26, อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  งานประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นโนนกระยอมกุดลอบ ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1805) 1805 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/26  งานถมดิน   งานหลังคา   งานเชิงชายไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียน
บา้นขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ ์ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

99,800                

 (1806) 1806 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุดแบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานฝ้าเพดาน   งานสีโรงเรียนบวัเหลือง(สาขาบา้นหนองบวั) 
ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1807) 1807 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ  งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทศิ ต.บา้นไผ่ อ.บา้นไผ่ 
จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1808) 1808 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ  งานประตูหน้าต่าง   งานพืน้โรงเรียนบา้นนาตับเต่า ต.ซับสมบรูณ์ อ.
โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

100,000              



     หนา้ที ่75

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1809) 1809 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช 102/26,  หอ้งสมุดแบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานพืน้   งานบวัเชิงผนัง   

งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นนาแพงสงแดง ต .นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1810) 1810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ  (สร้างเอง) งานพืน้โรงเรียนโพนเพก็พฒันวิทยา ต.โพนเพก็ อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1811) 1811 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.601/26, ส้วมแบบอื่น ๆ   (สร้างเอง)  งานหลังคา งานผนัง งานสุขภณัฑ์ งาน
เชิงชายไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ต.กุดเพยีขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1812) 1812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ  งานถมดิน   งานหลังคา   งานเชิงชายไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นดอน
หมากพริกล้ินฟา้ ต.แคนเหนือ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1813) 1813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป 1 ฉ ,  อาคารเรียนแบบ  สปช 102/26   งานทาสีโรงเรียนบา้นปา่ดู่ ต.ค้า
แคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1814) 1814 ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นค้าโซ่ ต.ค้าแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1815) 1815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป 1 ก   งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนส้านัก ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1816) 1816 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ,  หอ้งสมุดแบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานฝ้าเพดาน   งานทาสีโรงเรียนบวั
เหลือง ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1817) 1817 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช 103/26,  อาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช 202/26  งานพืน้   งานทาสี
โรงเรียนบา้นเสาเล้าหนิแตก ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1818) 1818 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.601/26 งานสุขภณัฑ์  งานพืน้ งานทาสี งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้น
กุดเพยีขอมนาผายโนนสังข์ ต.กุดเพยีขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1819) 1819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองหญ้ารังกา ต .โพธิ์ไชย อ.
โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1820) 1820 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานรางน้้าโรงเรียนบา้นขอนสักรัฐราษฎร์บ้ารุง ต .หนองแซง
 อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1821) 1821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นกุดเชือก ต.บา้นลาน อ.บา้นไผ่ 
จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1822) 1822 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด แบบอื่น ๆ (สร้างเอง), ลานกีฬาอเนกประสงค์  งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นวังหว้า 
ต.บา้นแฮด อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1823) 1823 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง), สนามฟตุบอล   งานหลังคา งานเชิงชายไม้เนือ้แข็ง
  งานถมดินโรงเรียนบา้นชีกกค้อ ต.เมืองเพยี อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1824) 1824 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26, อาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานพืน้ งาน
ประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นโนนสาวเอ้ ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1825) 1825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ  งานฝ้าเพดาน งานพืน้   งานทาสี         โรงเรียนบา้นวังม่วง ต .วังม่วง
 อ.เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1826) 1826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) หอประชุมแบบอื่นๆ (สร้างเอง) ส้วมแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) 
งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองดู่ดอนเปอืยสาขาบา้นดอนเปอืย ต .ปา่ปอ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1827) 1827 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองดู่ดอนเปอืย ต .
ปา่ปอ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              



     หนา้ที ่76

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1828) 1828 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปา่ง้ิวหนองฮี ต.หนิต้ัง อ.บา้นไผ่ จ.

ขอนแก่น
200,000              

 (1829) 1829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ อาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  ร้ัวคอนกรีต  งานพืน้ 
งานทาสี งานลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นหนองตับเต่า ต.ปา่ปอ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1830) 1830 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นบวั ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1831) 1831 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา งานทาสี งานเสาคอนกรีต

โรงเรียนบา้นขามปอ้มดอนยูง ต .นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1832) 1832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29, ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/29  งานทาสี งานสุขภณัฑ์โรงเรียน
ชุมชนบา้นโคก ต.บา้นโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1833) 1833 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26, โรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้โรงเรียนบา้นสร้าง
เอี่ยน ต.ปา่ปอ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1834) 1834 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเหล่ากกหุง่สว่าง ต .สวนหม่อน อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1835) 1835 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนหวัหว้ยหวัฝาย ต .นาข่า อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1836) 1836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  งานหลังคา โรงเรียนบา้นหนองโนประชานุเคราะห ์ต .กุดเค้า 
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1837) 1837 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองม่วงหลุบคา ต.กุดเค้า อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1838) 1838 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วม แบบ สปช.601/26 2  หลัง งานพืน้  งานผนัง งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นเหล่าเหนือ ต .
หว้ยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1839) 1839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29, อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานทาสี  งานหลังคา
โรงเรียนบา้นขุมดิน ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1840) 1840 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองหวัช้าง ต .โคกส้าราญ อ.
บา้นแฮด จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1841) 1841 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  งานประตู งานทาสีโรงเรียนหว้ยยางมัญจาคีรี ต.กุด
เค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1842) 1842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26, อาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ  งานพืน้ งานหลังคา
โรงเรียนบา้นทุง่มน ต.บา้นไผ่ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1843) 1843 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล, สนามเซปคัตะกร้อ     งานถมดิน งานพืน้โรงเรียนบา้นหวัฝายโนนสะอาด
วิทยา ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1844) 1844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยอึ่ง ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1845) 1845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกโก ต .แคนเหนือ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น 150,000              

 (1846) 1846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29, อาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นนาดอกไม้ขามเบีย้ดอนข่า ต .ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1847) 1847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 (2 หลัง) งานทาสี โรงเรียนกุดขอนแก่นทา่เกษม ต.ค้าแคน อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1848) 1848 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นปอแดง ต .ปอแดง อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น

150,000              



     หนา้ที ่77

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1849) 1849 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นปา่แดงแจ้งกระหนวน ต .โคกส้าราญ อ.บา้น

แฮด จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1850) 1850 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งสมุด แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานหลังคา   งานผนัง  งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นค้า
น้อย ต.ค้าแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1851) 1851 ปรับปรุงซ่อมแซม สนามวอลเล่ย์บอล  งานพืน้โรงเรียนบา้นน้อยกลางค้าแคนเหนือ ต .ค้าแคน อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1852) 1852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (จ้านวน 3หลัง)  งานประตู  งานกันสาด โรงเรียนโนนพะยอม
พทิยไพศาล ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1853) 1853 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.604/26 (จ้านวน 2 หลัง)งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ งานสุขภณัฑ์ งาน
ประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นวังเวินกุดหล่ม ต.ศรีบญุเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1854) 1854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นทุม่หว้ย ต .หว้ยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1855) 1855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26, อาคารเรียนแบบ สปช.102/26, อาคารอนเกประสงค์แบบ
กรมสามัญ  งานพืน้ งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนบา้นดอนดู่คุรุราษฎร์บ้ารุง ต .ศรีบญุเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1856) 1856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26, ส้วมแบบ สปช.601/26โรงเรียนบา้นแจ้ง ต.หนองแปน อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1857) 1857 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น (สร้างเอง) ส้วม แบบ สปช.601/26  งานทาสี งานประตู-
หน้าต่าง งานพืน้ งานผนัง งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นหนัแฮด ต .บา้นแทน่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1858) 1858 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารหอ้งสมุด แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองกระหนวนหนองเม็ก ต.
โนนสมบรูณ์ อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1859) 1859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ, อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312  งานทาสีโรงเรียนบา้นค้าแคน ต.ค้า
แคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1860) 1860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ   (จ้านวน 2  หลัง)    งานกันสาดโรงเรียนบา้นแทน่ ต.บา้นแทน่ อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1861) 1861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองแวงไร่ ต .ในเมือง อ.บา้นไผ่ จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (1862) 1862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองนางขวัญ ต .เมืองเพยี อ.บา้นไผ่ จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1863) 1863 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยแล้ง ต .ค้าแคน อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1864) 1864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1865) 1865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 งานพืน้ งานหน้าต่างโรงเรียน
บา้นหวัหนองนาวัวโนนง้ิว ต.หวัหนอง อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1866) 1866 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองร้านหญ้าโนนข่า ต .หวัหนอง อ.บา้นไผ่ 
จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1867) 1867 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก ,ป 1 ฉ งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นขามเรียน ต .เมืองเพยี อ.บา้นไผ่ จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1868) 1868 ปรุบปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้โรงเรียนบา้นเปา้ประชาบ้ารุง ต .บา้นไผ่ อ.
บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              



     หนา้ที ่78

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1869) 1869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ ต .โพนเพก็ อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (1870) 1870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคาโรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาหว้ยหนิเกิ้ง) ต.
โพนเพก็ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1871) 1871 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ,สปช 102/26,อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 202/26 งานพืน้ งาน
ทาสีโรงเรียนบา้นโนนสว่าง ต.วังม่วง อ.เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1872) 1872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ งานประตู-หน้าต่าง 
งานทาสีโรงเรียนสพป.ขอนแก่น เขต 2 ต.บา้นไผ่ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

300,000              

 (1873) 1873 ปรัปบรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ   งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังหนิเก่าค้อ ต .เปอืยน้อย อ.เปอืยน้อย จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1874) 1874 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26, อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26  งานพืน้ งานทาสี
โรงเรียนบา้นหว้ยยางประชาสรรค์ ต .วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1875) 1875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ, อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานทาสีโรงเรียนบา้นโพธิ์ไชย ต.โพธิ์
ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1876) 1876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ  งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง ต .ภเูหล็ก 
อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1877) 1877 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.601/26 งานพืน้ งานสุขภณัฑ์ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองบวัเย็น ต .นาข่า อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1878) 1878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองมะเขือ ต.โคกส้าราญ อ.
บา้นแฮด จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1879) 1879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26  งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนพนัชาติ ต .โคก
ส้าราญ อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1880) 1880 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)  งานหลังคา งานผนัง งานพืน้โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม ต .
บา้นไผ่ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1881) 1881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองทุม่วิทยา ต .บา้นโคก อ.
โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1882) 1882 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก, ส้วมแบบ สปช.601/26 งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้โรงเรียนโนนคูณ
อัมพวัน ต.บา้นโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1883) 1883 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26, อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ, อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.
102/26 งานประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นเสือเฒ่า ต.ปา่ปอ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1884) 1884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  งานหลังคา งานประตู-
หน้าต่าง งานสี งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองสะแบงหนองโน ต .หว้ยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1885) 1885 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นกุดเพยีขอมเหนือ ต .กุดเพยีขอม 
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1886) 1886 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.พเิศษ, อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานผนัง งานทาสีโรงเรียน
วัดจันทร์ประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1887) 1887 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนบา้นเล็บเงือก ต.โคกส้าราญ 
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1888) 1888 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานฝ้าเพดาน งานรางน้้า งานทาสีโรงเรียนบา้นนาฮี ต.โพนเพก็
 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              



     หนา้ที ่79

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1889) 1889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคา งานพืน้ งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนโนน

เขวาประชารักษ ์ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1890) 1890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ, ร้ัวคอนกรีต งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นโสกนาดี ต .บา้นโคก อ.โคก
โพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1891) 1891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานรางน้้าโรงเรียนบา้นหว้ยฮ
วก ต.โพนเพก็ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1892) 1892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นปา่ม่วง ต .โคกส้าราญ อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1893) 1893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ, โรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนหนองหญ้า
ปล้องโนนสว่าง ต.ซับสมบรูณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1894) 1894 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบา้นปา่ปอ ต .ปา่ปอ อ.บา้นไผ่ จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (1895) 1895 อาคารเรียน ป.1ฉ งานทาสี  งานพืน้  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นใหม่นาเพยีง ต .ใหม่นาเพยีง อ.แวงใหญ่ จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1896) 1896 อาคารเรียน ป.1ฉ งานทาสี  งานฝ้าเพดาน  งานหลังคาโรงเรียนวังบงน้อยวิทยา ต .โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1897) 1897 อาคารเรียน ป.1ซ งานพืน้ งานลานคอนกรีตโรงเรียนบา้นส้าราญ ต .โนนธาตุ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1898) 1898 อาคารหอ้งสมุด งานทาสี  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแวงน้อย ต .แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1899) 1899 อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแปน ต .หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1900) 1900 หอ้งส้วมแบบสร้างเอง 2 หลัง งานหลังคา งานทาสี

อาคารโรงอาหาร งานหลังคา  งานพืน้โรงเรียนบา้นชาดหนองเหล็ก ต .โนนธาตุ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1901) 1901 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม.โรงเรียนบา้นโสกน้้าขาว ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1902) 1902 อาคารเรียน สปช.102/26 งานผนังกั้นหอ้งโรงเรียนบา้นหนองกาว ต .ส้าโรง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1903) 1903 อาคารเรียน สปช.103/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นตะกั่วปา่ ต.ตะกั่วปา่ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1904) 1904 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานพืน้ใต้ถุนอาคารโรงเรียนบา้นขุมปนู ต .หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1905) 1905 อาคารโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองเปล่ง ต .ตะกั่วปา่ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1906) 1906 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองตะครองบา้นโกรก ต .ตะกั่วปา่ อ.หนองสองหอ้ง จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (1907) 1907 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว งานร้ัวมาตรฐานโรงเรียนบา้นถลุงเหล็ก ต.ใหม่นาเพยีง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1908) 1908 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองแขมอีโล ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1909) 1909 อาคารเรียน ป.1ฉ งานพืน้ งานบนัได

หอ้งส้วม 2 หลัง งานประตู งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นดอนหนั ต .ใหม่นาเพยีง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1910) 1910 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นทุง่น้อยหนองโจดหนองหอย ต .ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 150,000              

 (1911) 1911 อาคารเรียน สปช.102/26 งานฝ้าเพดาน งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนจันทกึหว้ยแกวิทยา ต .ใหม่นาเพยีง อ.แวง
ใหญ่ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1912) 1912 ส้วม สปช.601/26 จ้านวน 2 หลัง งานประตู งานพืน้  งานหลังคา  งานเดินทอ่น้้าโรงเรียนบา้นกุดหมากเหบ็ ต .
โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1913) 1913 อาคารเรียน 102/26 งานผนังกั้นหอ้งโรงเรียนบา้นคึมชาตหนองผงนาดี ต .เก่าง้ิว อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              



     หนา้ที ่80

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1914) 1914 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1915) 1915 อาคารเรียน ป.1ฉ งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้โรงเรียนบา้นสวองหนองไผ่ล้อม ต .หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองหอ้ง 

จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1916) 1916 อาคารเอนกประสงค์  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองหญ้าขาว ต .ดงเค็ง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1917) 1917 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนโนนทองวิทยา ต .โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1918) 1918 อาคารเอนกประสงค์  งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนข่าวิทยา ต .โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1919) 1919 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานพืน้

อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานพืน้โรงเรียนบา้นฝาผนังวังจาน ต .หนองแวงนางเบา้ อ.พล จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1920) 1920 อาคารเรียน งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นปา่เปา้ ต .โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1921) 1921 อาคารเรียน สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นโสกนกเต็น ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1922) 1922 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม.โรงเรียนบา้นเก่าง้ิวหนองบัว่(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)์ ต.เก่าง้ิว 

อ.พล จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1923) 1923 อาคารโรงเรียน(สร้างเอง) งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองแดง ต .ใหม่นาเพยีง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1924) 1924 อาคารเรียน ป.1ก งานพืน้โรงเรียนบา้นโสกไผ่ ต .ใหม่นาเพยีง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1925) 1925 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นศุภชัย ต.คึมชาด อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1926) 1926 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นหนองแวงโสกพระ ต .หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1927) 1927 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบา้นคึมชาด ต .คึมชาด อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1928) 1928 ร้ัวโรงเรียน งานซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหนองไฮประชาสรรค์ ต .บา้นหนั อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1929) 1929 อาคารเรียน สปช.101/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นทบับา ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1930) 1930 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา งานร้ือถอนโรงเรียนบา้นโนนทอ่น ต .ดอนดู่ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1931) 1931 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองแสง ต .ดอนดู่ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1932) 1932 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นหนองบวัแดงวิทยา ต .หนองเม็ก อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1933) 1933 อาคารเรียน ป.1ฉ งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนเขวาประชาศึกษา ต.ทา่นางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1934) 1934 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่นางแนว ต .ทา่นางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1935) 1935 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ งานปรับปรุงเวทโีรงเรียนจตุคามวิทยา ต.ตะกั่วปา่ อ.หนองสองหอ้ง จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (1936) 1936 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองคลองดอนแดง ต .ส้าโรง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 150,000              

 (1937) 1937 อาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี ต .หนองแวงนางเบา้ อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1938) 1938 อาคารโรงฝึกงาน งานพืน้โรงเรียนบา้นฮ่องหอยหว้ยว่านหอมประชาสรรค์ ต .หนองแวงนางเบา้ อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1939) 1939 อาคาร ป.1ฉ งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองทุม่หนองสะแบง ต .หวัทุง่ อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1940) 1940 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนปา่แดงคุรุราษฎร์บ้ารุง ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1941) 1941 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นโคกสี ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1942) 1942 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังยาวสามัคคี ต .บา้นหนั อ.โนนศิลา จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (1943) 1943 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นปา่เปง้น้้าซับ ต .แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1944) 1944 ส้วมนักเรียน งานสุขภณัฑ์ งานประตู  งานพืน้โรงเรียนบา้นเพก็น้อย ต .โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              



     หนา้ที ่81

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1945) 1945 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นกุดรู ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1946) 1946 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโจดใหญ่ ต.ใหม่นาเพยีง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1947) 1947 อาคารเรียน สปช.103/26 งานผนังกั้นหอ้งโรงเรียนบา้นหนองไทร ต .หนองเม็ก อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1948) 1948 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นส้าโรง ต .ส้าโรง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 150,000              

 (1949) 1949 อาคารเรียน ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบา้นสว่างวิทยา ต .โนนธาตุ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1950) 1950 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นเปอืยใหญ่ชาติหนองบอ่ ต .เปอืยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1951) 1951 อาคารเรียน สปช.102/26 งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นหญ้าคาทา่หลวง ต .เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1952) 1952 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4 เมตรโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้้า ต.ดงเค็ง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1953) 1953 อาคารเรียน ป.1ฉ งานผนังกั้นหอ้งโรงเรียนบา้นหนองแวงทา่วัด ต .ทา่วัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1954) 1954 หอ้งสมุด งานโครงสร้าง งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นแวงใหญ่ ต .แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1955) 1955 อาคารเรียน สปช.105/26 งานพืน้ หอ้งคอมพวิเตอร์ งานพืน้งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนธาตุ ต .โนนธาตุ อ.หนอง

สองหอ้ง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1956) 1956 ส้วมแบบสปช.605/29 งานประตู งานทาสีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล ต.หวัทุง่ อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1957) 1957 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนชุมชนหนองสองหอ้งคุรุราษฎร์รังสรรค์ ต .หนองสองหอ้ง อ.หนองสอง

หอ้ง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1958) 1958 อาคารเอนกประสงค์ สปช.201/26 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองแวงตอต้ัง ต .คึมชาด อ.หนองสองหอ้ง
 จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1959) 1959 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนกราด ต .หนองสองหอ้ง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1960) 1960 อาคารเรียน ป.1ฉ งานหลังคา งานร้ือถอนโรงเรียนปา่ไม้อุทศิ1(บา้นลาด) ต.ทา่วัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1961) 1961 อาคารเอนกประสงค์ สปช.201/26 งานพืน้   อาคารหอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติ งานประตู      โรงเรียนไตรมิตร

พฒันศึกษา ต.บา้นหนั อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1962) 1962 อาคารเอนกประสงค์ สปช.105/26 งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นหว้ยค้อมิตรภาพที ่206 ต.หนองแวงนางเบา้ อ.พล
 จ.ขอนแก่น

150,000              

 (1963) 1963 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นดอนดู่ ต.ดอนดู่ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1964) 1964 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นวังขอนพาดหนองแวง ต .โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1965) 1965 ส้วม สปช.602/26 งานหลังคา อาคารประกอบ งานพืน้

อาคาร ป.1ฉ งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองบวัลอง ต .ดอนดู่ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1966) 1966 อาคารเรียน 105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองปลาหมอศรีสง่า ต .หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1967) 1967 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นหนองวัดปา่ ต.ดอนด่ัง อ.หนองสองหอ้ง จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (1968) 1968 อาคารโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยแคน ต .บา้นหนั อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1969) 1969 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นชาดศรีสมบรูณ์ ต .คึมชาด อ.หนอง

สองหอ้ง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1970) 1970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นโนนสะอาดประชาสรรค์ ต .โนนสะอาด อ.
แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (1971) 1971 ปรับปรุงภมูิทศัน์ สนามฟตุบอลโรงเรียนบา้นหนองทุม่หนองหว้า ต .โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1972) 1972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานมุงหลังคา  งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนขามปอ้ม ต .หนอง

เม็ก อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1973) 1973 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก ต .หนองเม็ก อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 150,000              



     หนา้ที ่82

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (1974) 1974 อาคารเรียน ป.1ฉ อาคารเอนกประสงค์ อาคารอนุบาล ส้วม หอ้งครัว งานทาสีโรงเรียนบา้นดอนหนันาจาน ต .

แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
100,000              

 (1975) 1975 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนชุมชนบา้นชาด ต.เมืองพล อ.พล จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (1976) 1976 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นบะแค ต .แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1977) 1977 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานพืน้โรงเรียนเบญจคามสามัคคี ต.บา้นหนั อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 150,000              
 (1978) 1978 หอ้งเรียนอนุบาล และหอ้งดนตรี งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกล่ามโนนกอกสามัคคี ต .หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (1979) 1979 อาคารเรียน ป.1ฉ  งานพืน้  งานผนังโรงเรียนบา้นหนองไผ่น้อย ต .ดอนดู่ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1980) 1980 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 และแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นโนนใหญ่ ต .คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1981) 1981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคา  งานฝ้าเพดาน  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองแวงยาว ต .

ดอนดู่ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (1982) 1982 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นแฝก ต .หนัโจด อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1983) 1983 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานเทพืน้โรงเรียนบา้นโนนทองหลางโคกสูง ต .ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1984) 1984 ซ่อมแซมร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง 46 เมตรโรงเรียนบา้นโคกสูงประชาสรรค์ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1985) 1985 อาคารเรียน ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1986) 1986 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นตะคร้อหนองหญ้าขาว ต .หนัโจด อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1987) 1987 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนเหล่ือมหวัขัว ต .หนองเม็ก อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (1988) 1988 อาคารเรียน งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นหนองยาง ต .วังหนิ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1989) 1989 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนัโจดหนองกุง ต .หนัโจด อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1990) 1990 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกุดหอยกาบ ต .หนัโจด อ.หนองสองหอ้ง จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (1991) 1991 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 264 ตร.ม.โรงเรียนบา้นทางขวาง ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1992) 1992 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นวังคูณ ต .หนองเม็ก อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1993) 1993 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกสูงวิทยา ต .หนองเม็ก อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1994) 1994 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นทุง่แค ต .เพก็ใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1995) 1995 ซ่อมแซมหอ้งสมุด งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นหนัโสกเชือก ต .ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1996) 1996 ซ่อมแซมลาน คสล. หนา 10 ซ.ม.โรงเรียนบา้นหนัใหญ่ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1997) 1997 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนสว่าง ต .ดอนด่ัง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1998) 1998 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานทาสี งานประตูโรงเรียนบา้นโคกสง่า ต .ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 100,000              
 (1999) 1999 อาคารโรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนบา้นเตาเหล็กประดู่หวัคู ต .โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2000) 2000 อาคารเรียน ป.1ซ งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองหว้าสามัคคี ต .โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2001) 2001 อาคารเรียน สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองบวัทวิคามบ้ารุง ต .โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2002) 2002 อาคารโรงอาหาร  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองเรือ ต .โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2003) 2003 อาคารเอนกประสงค์  งานหลังคาโรงเรียนมิตรภาพ 2 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2004) 2004 อาคารเอนกประสงค์  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองบะโคกสว่าง ต .โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              



     หนา้ที ่83

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2005) 2005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 ,สปช 105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยทรายทุง่มน ต .

ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2006) 2006 อาคารเรียน สปช.105/29,105/26,103/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นลอมคอม ต .ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2007) 2007 อาคารเอนกประสงค์  งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนตะโก ต .หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2008) 2008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นหวันาหนองแวง ต .โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2009) 2009 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นปา่พร้าว -บรูณะ ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2010) 2010 อาคารหอ้งสมุด(ซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง)โรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้องพฒันา ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2011) 2011 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ)์ ต.ก้านเหลือง
 อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

150,000              

 (2012) 2012 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแวงมน ต .โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2013) 2013 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองไผ่วิทยา ต .โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2014) 2014 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนข่าประชานุเคราะห ์ต .โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2015) 2015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยโจด ต .โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2016) 2016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานสี งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นตลาดหนองแก ต .ก้านเหลือง

 อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2017) 2017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต .หนองสองหอ้ง อ.หนอง
สองหอ้ง จ.ขอนแก่น

150,000              

 (2018) 2018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1ฉ (5หอ้งเรียน) งานหลังคาโรงเรียนบา้นโจดหนองแกหนองสิม ต .โจดหนองแก อ.พล
 จ.ขอนแก่น

150,000              

 (2019) 2019 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นโคกใหญ่หนองสองหอ้ง ต .ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2020) 2020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานร้ือถอน งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นหนิลาดนาดี ต .ส้าโรง อ.
หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2021) 2021 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นบอ่ตะครองโนนฝ้ายสามัคคี ต .โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2022) 2022 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนเมืองโคกกุง ต .โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2023) 2023 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนหอมโนนศาลา ต .เพก็ใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2024) 2024 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกกลางประชาสรรค์ ต .เพก็ใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2025) 2025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ต.เปอืยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (2026) 2026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นกอกโนนแต้ ต .โนนธาตุ อ.หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2027) 2027 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นทา่หนองหว้า ต .หนองเม็ก อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2028) 2028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา  งานรางน้้าโรงเรียนบา้นหนองสะแบงสามัคคี ต .เพก็

ใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2029) 2029 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ อาคารเรียนแบบ สปช .105/29โรงเรียนบา้นเมย ต.หนองสองหอ้ง อ.หนอง
สองหอ้ง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2030) 2030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองม่วงใหญ่หนองตานา ต .เก่าง้ิว อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2031) 2031 อาคารเอนกประสงค์ สปช.102/26 งานพืน้ งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนหนองโกโสกกระนวน ต .ก้านเหลือง อ.
แวงน้อย จ.ขอนแก่น

100,000              



     หนา้ที ่84

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2032) 2032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นเพก็ใหญ่และสระบวั(คุรุราษฏร์สามัคคี) ต.เพก็

ใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2033) 2033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 014 ขนาด 3 หอ้งเรียน งานหลังคาโรงเรียนบา้นบะแหบหญ้าคา ต .
ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2034) 2034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน งานร่องระบายน้้าโรงเรียนบา้นหนองอรุณ ต .ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2035) 2035 ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นคอนฉิม ต .คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2036) 2036 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานพืน้

อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นยานาง ต .เพก็ใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2037) 2037 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นกระหนวนดอนด่ัง ต .ดอนด่ัง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2038) 2038 ซ่อมแซมถนนรอบโรงเรียนโรงเรียนบา้นดอนโจด ต .คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2039) 2039 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบา้นเหล่าโนนคูณ ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2040) 2040 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองคลองหนองทุม่ ต .วังหนิ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2041) 2041 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานพืน้ งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองแซงแสงอรุณ ต .โนนทอง อ.
แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2042) 2042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานปกูระเบือ้ง งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองสะแบงศรีชุมพร ต .
ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

150,000              

 (2043) 2043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานกระเบือ้งโรงเรียนชุมชนวังหนิ ต .วังหนิ อ.หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2044) 2044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์312 งานร้ือถอน  งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน
ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม งานประ-ตูหน้าต่างโรงเรียนไตรคามราษฎร์บ้ารุง ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2045) 2045 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวลวดตาข่ายสาน ฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นดงเค็ง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (2046) 2046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นเปาะ ต.หนองสองหอ้ง อ.หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2047) 2047 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาคาร งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองม่วงโนนง้ิว ต .ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2048) 2048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานฝ้าเพดาน  งานประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองแวงนาง

เบา้ ต.หนองแวงนางเบา้ อ.พล จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2049) 2049 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหลักด่าน ต .วังหนิ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2050) 2050 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ งานบนัได  งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นปอแดง ต.คึมชาด อ.หนองสอง

หอ้ง จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2051) 2051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นรวงโนนไทโนนโจด ต.ทา่วัด อ.แวงน้อย จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2052) 2052 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29,105/26,103/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกล่ามกลางต้าแย(ไพจิตร
อุปถัมภ)์ ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2053) 2053 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช 601/26 (2หลัง) งานหลังคา งานพืน้ งานประตู งานทาสี  งานสุขภณัฑ์ งานเดินทอ่
โรงเรียนบา้นโนนสะอาดหว้ยตะกั่ววิทยา ต .ดอนดู่ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น

150,000              



     หนา้ที ่85

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2054) 2054 ปรับปรุงซ่อมแแซมส้วม สปช 604/26 งานเหล็กโครงรูปพรรณ งานหลังคา งานพืน้ งานประตู งานสีโรงเรียน

บา้นดงบงัคุรุราษฎร์อุปถัมภ ์ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2055) 2055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นรัตนะ ต .โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2056) 2056 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นดอนชาด ต .หนัโจด อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2057) 2057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ ป.1 ฉ งานประตู งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนชาดวิทยา ต .หนองแวง

โสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2058) 2058 ปรับปรุงซ่อมแซม สปช 105/29 ,สปช 102/26  งานประตูงานพืน้ โรงอาหารโรงเรียนบา้นหนัศิลางาม ต .บา้นหนั
 อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

150,000              

 (2059) 2059 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงอาหาร งานหลังคา งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นกุดหว้า ต .ดอนดู่ 
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2060) 2060 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวคอนกรีตฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นหนัน้อย ต .หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2061) 2061 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวลวดตาข่ายฐานรากไม่มีเสาเข็ม โรงเรียนบา้นละหานนา ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 150,000              

 (2062) 2062 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานพืน้  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมววิทยา ต .หนองมะเขือ 
อ.พล จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2063) 2063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบา้นหนองแวงนอก ต .หนองมะเขือ 
อ.พล จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2064) 2064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นผักหวาน ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2065) 2065 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงอาหาร หอประชุม, อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนแดง ต .โนน
แดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2066) 2066 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วม สปช 601/26 งานหลังคา งานประตู งานพืน้ งานทาสี งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นหลุบคา 
ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2067) 2067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนหนองกุงหว้ยเสียววิทยา ต .หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (2068) 2068 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วม แบบ สปช 601/26 งานหลังคา งานประตู งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นขอนสักตอประดู่
 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

150,000              

 (2069) 2069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ งานผนังหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นหนิแร่ ต .ดอนด่ัง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2070) 2070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคา  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองกุงสว่าง ต .หนอง
ไผ่ล้อม อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2071) 2071 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม งานพืน้ งานประตู งานทาสี งานสุขภณัฑ์ งานทอ่น้้าโรงเรียนบา้นหนองแวงน้อย ต .ดอนด่ัง
 อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2072) 2072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองกุงโนนทนั ต .คึมชาด อ.หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (2073) 2073 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองขี้เหน็ ต.บา้นหนั อ.โนนศิลา จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2074) 2074 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ฉ งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนบา้นโนนรังหนองบอน ต .หนองสองหอ้ง อ.หนอง
สองหอ้ง จ.ขอนแก่น

100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (2075) 2075 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด งานหลังคา  งานฝ้าเพดานโรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร ต .หวัทุง่ อ.พล 

จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2076) 2076 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม  งานพืน้ งานประตู งานทาสี งานสุขภณัฑ์ งานทอ่น้้าโรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา ต .ดง
เค็ง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2077) 2077 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงอาหาร  งานหลังคา งานปพูืน้โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต .ตะกั่วปา่ อ.หนองสอง
หอ้ง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2078) 2078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานเสาเสริมคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานหลังคาโรงเรียนสพป .
ขอนแก่น เขต 3 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น

300,000              

 (2079) 2079 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ  งานพืน้  งานหลังคา โรงเรียนบา้นหนองดู่ประชาสรรค์ ต .ละหานนา 
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2080) 2080 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด  งานพืน้โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต .หนองสองหอ้ง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2081) 2081 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน  งานเสา งานโครงสร้าง  งานก่อผนังโรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้้าขุ่นเหนือ ต .บา้นหนั 

อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2082) 2082 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ค.ศ.ล เสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองแต้ ต.บา้นดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2083) 2083 หอ้งสมุดและอาคารประกอบแบบสร้างเอง งานผนัง ,งานหลังคา,งานเทพืน้,ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนศิลา

โปง่ค้า ต.หว้ยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2084) 2084 อาคารแบบ สปช.102/26  งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นแสงสว่าง ต .นาง้ิว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2085) 2085 อาคารประกอบแบบ สร้างเอง งานืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนหวัช้าง ต .โนนสมบรูณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (2086) 2086 อาคารเอนกประสงค์ แบบ อบจ.  งานหลังคาโรงเรียนบา้นปา่เปอืย ต .โนนสมบรูณ์. อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2087) 2087 อาคารแบบ สปช.102/26   งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาอ่างทอง ต .ค้าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2088) 2088 หอประชุม  งานพืน้กระเบอืงโรงเรียนบา้นกุดพงัทยุ ต .พงัทยุ อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2089) 2089 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง  งานพืน้โรงเรียนบา้นค้านางปุม่ ต .เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2090) 2090 อาคารอเนกประสงค์ - งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นค้าแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2091) 2091 อาคารแบบสร้างเอง  งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นโสกแสง ต .หนองกุง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2092) 2092 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานประตูและหน้าต่าง,งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่ลาดค้าตานา ต .หวันาค้า อ.

กระนวน จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2093) 2093 อาคารแบบ ป.1 ข  งานทาสี  งานติดต้ังเหล็กดัดโรงเรียนบา้นโนนน้้าผ้ึง ต .ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2094) 2094 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานมุงหลังคา งานทาสี งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นกุดกว้าง ต.กุดน้้าใส อ.น้้าพอง 
จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2095) 2095 แบบ สปช.102/26   งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองกุงด่ิง ต .หว้ยเตย อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2096) 2096 อาคารเอนกประสงค์  งานหลังคาเหล็กโรงเรียนบา้นหว้ยหนิลาด ต .ม่วงหวาน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2097) 2097 โรงอาหารแบบสร้างเอง  งานปกูระเบอืงโรงเรียนบา้นปา่หวายนัง่ราษฎร์บ้ารุง ต .เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (2098) 2098 อาคารโรงอาหาร  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยไผ่หนองโน ต .น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2099) 2099 อาคาร สปช. 202/26  งานเพดาน  งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกสง่านางาม ต .ทรายมูล อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2100) 2100 อาคารแบบ ป.1 ซ   งานพืน้โรงเรียนบา้นนาง้อง ต .นาง้ิว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (2101) 2101 อาคารประกอบแบบสร้างเอง งานหลังคา งานประตูหน้าต่าง งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าสามวัง ต .หว้ย

ยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2102) 2102 สปช. 102/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหวับงึ ต .พงัทยุ อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2103) 2103 อาคารแบบ สปช.105/29  งานพนืโรงเรียนบา้นทรายมูล ต.ทรายมูล อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2104) 2104 อาคารแบบ สปช.105/29   งานมุงหลังคา  งานหน้าต่าง  งานฝ้าเพดาน  งานกระเบือ้ง  งานทาสีโรงเรียนหนอง

แวงเรือประชาศึกษา ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2105) 2105 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นนามูล ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2106) 2106 ส้วมแบบ สปช.605/45 งานมุงหลังคา งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต .

บวัเงิน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2107) 2107 ซ่อมแซมเสาธง  ซ่อมแซมฐานโรงเรียนบา้นกุดน้้าใส ต .กุดน้้าใส อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2108) 2108 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นแหว้ ต .บา้นโนน อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2109) 2109 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นพระบาททา่เรือ ต .เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.

ขอนแก่น
200,000              

 (2110) 2110 อาคารบา้นพกัครูแบบเรือนแถว 5 คูหา ( 2 ชั้น) - งานมุงหลังคา,งานฝ้าเพดาน, งานประตูหน้าต่าง,งานปพูืน้
กระเบือ้งโรงเรียนสพป.ขอนแก่น เขต 4 ต.น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น

300,000              

 (2111) 2111 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. งานโครงหลังคา, โรงเรียนบา้นฟากพอง ต.กุดน้้าใส อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2112) 2112 สปช.102/26 งานพืน้, งานทาสี, งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นนาขาม ต.พงัทยุ อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2113) 2113 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานมุงหลังคา,งานทาสีโรงเรียนศรีเมืองแอม ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2114) 2114 งานหลังคา, งานเพดาน, งานทาสี, งานพืน้โรงเรียนบา้นนาศรีดงเค็ง ต.สะอาด อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2115) 2115 สปช.203/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาเรียง ต.หนองกุง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2116) 2116 สปช.202/26  งานทาสี, งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์เก่าข่า ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2117) 2117 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงบงัคุรุราษฎร์บ้ารุง ต .ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (2118) 2118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29
งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่มะเด่ือ ต .ทา่กระเสริม อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2119) 2119 อาคารเรียน งานทาสี งานเหล็กเส้นโรงเรียนบา้นค้าม่วมดงเย็น ต.บวัใหญ่ อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2120) 2120 อาคาร ป.1 ก , งานมุงหลังคา , งานพืน้, งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกใหม่นายม ต.บา้นโนน อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2121) 2121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนน้้าพองประชานุกูล ต.น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (2122) 2122 สปช.203/26 งานพืน้, งานประตูโรงเรียนบา้นด้วงหนองหญ้ารังกา ต.น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2123) 2123 เสาธง - งานซ่อมแซมเสาธงโรงเรียนโคกสูงกุดน้้าใส ต .น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2124) 2124 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่นๆโรงเรียนบา้นค้ามืด ต.น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2125) 2125 ซ่อมแซมถนน ค.ล.ส.โรงเรียนบา้นหนองหารจาง ต.น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2126) 2126 แบบ ป.1 ฉ. งานพืน้โรงเรียนบา้นฝางวิทยา ต .บา้นฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2127) 2127 สปช.202/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นนาฝายเหนือ ต .บวัเงิน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2128) 2128 โรงอาหาร งานหลังคา  งานประตูโรงเรียนบา้นโนนแดงโคกเล้า ต .บวัเงิน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2129) 2129 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบา้นเพีย้ฟานโนนสวรรค์ ต.บวัเงิน อ.น้้าพอง จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (2130) 2130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบา้นหนองกุงขี้ควง ต.บวัเงิน อ.น้้าพอง จ.
ขอนแก่น

100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (2131) 2131 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล,สนามฟตุบอล

งานพืน้ งานพืน้คอนกรีตส้าเร็จรูปและตะแกรงเหล็กโรงเรียนบา้นหนองแวง ต.บวัเงิน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2132) 2132 อาคาร สปช.102/26  งานสีโรงเรียนบา้นหว้ยเตย ต.หว้ยเตย อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2133) 2133 สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นค้าจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) ต.บวัเงิน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2134) 2134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองแสงน้อย ต .ศรี

สุขส้าราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2135) 2135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบา้นดงเย็น ต.บวัเงิน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2136) 2136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานพืน้ งานหน้าต่างโรงเรียนกู่สว่างสามัคคี ต.บวัใหญ่ อ.น้้า

พอง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2137) 2137 สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นบวัใหญ่ ต.บวัใหญ่. อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2138) 2138 ซ่อมแซมหอ้งคหกรรมโรงเรียนบา้นบะแต้ ต .หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2139) 2139 งานหลังคา, งานประตู, งานทาสีโรงเรียนบา้นค้าสมบรูณ์ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2140) 2140 แบบ สปช. 105/29  -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังเกิ้ง ต.วังชัย อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2141) 2141 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว งานเสาร้ัวคอนกรีต งานเหล็กเส้นกลม งานผนังก่อโรงเรียนพระธาตุขามแก่น ต .บา้นขาม อ.

น้้าพอง จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2142) 2142 สปช.202/26  งานหลังคา, งานประตู, งานหน้าต่าง, งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนเชือก ต.บา้นขาม อ.น้้าพอง จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2143) 2143 อาคารประกอบ โรงอาหาร งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นหว้ยทรายศึกษา ต .บา้นดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2144) 2144 งานพืน้, งานผนัง, งานประตู, งานทาสีโรงเรียนบา้นส้าโรง ต.บา้นขาม อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2145) 2145 งานทาสี, งานประตูหน้าต่าง,  งานพืน้โรงเรียนบา้นเหล่าใหญ่ประชานุกูล ต.บา้นขาม อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2146) 2146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 150,000              

 (2147) 2147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานกระจก งานทาสีโรงเรียนอุดมพฒัน์ฟนิิคซฯอุปถัมภ ์ต.กุด
น้้าใส อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2148) 2148 อาคาร สปช.102/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นสว่าง ต.หว้ยเตย อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2149) 2149 งานเพดาน, งานพืน้, งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนศรีสวัสด์ิ ต.ม่วงหวาน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2150) 2150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานมุงหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นโสกม่วง 

ต.พงัทยุ อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2151) 2151 แบบ สปช. 105/29  - งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสองคอนศิริคุรุราษฎร์ ต .บา้นขาม อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 150,000              

 (2152) 2152 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26และอาคารเรียน แบบ ป.1 ก. งานกั้นผนังเบา,งานทาสี,งานประตูหน้าต่าง
โรงเรียนบา้นหนองผือ ต.ทุง่โปง่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2153) 2153 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ. งานทาสีโรงเรียนบา้นกระนวนซ้าสูง ต.กระนวน อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2154) 2154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบา้นม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน 

อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2155) 2155 ซ่อมลานคอนครีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นสร้างแซ่งวังถั่ว ต.วังชัย อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2156) 2156 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต,ร้ัว

งานพืน้คอนกรีต งานเหล็กเส้น งานร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นวังชัย ต .วังชัย อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2157) 2157 งานซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล,  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองอ้อโคกสว่าง ต .สะอาด อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2158) 2158 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ. งานปกูระเบือ้ง, งานผนัง, งานประตู, งานหน้าต่าง, งานฝ้าโรงเรียนบา้นโสกเส้ียวแสนสุข

 ต.หว้ยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
100,000              



     หนา้ที ่89

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2159) 2159 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียบแบบ สปชใ 102/26 งานผนัง,'งานทาสี,งานปรับปรุงร้ัวโรงเรียนบา้นหนองบวัน้อย

หว้ยโจดโนนขามแป ต.กุดน้้าใส อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2160) 2160 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบา้นค้าบง ต.สะอาด อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2161) 2161 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบา้นดงมัน ต.สะอาด อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2162) 2162 งานประตูหน้าต่าง, งานทาสีโรงเรียนบา้นสะอาดหนองเรือ ต.สะอาด อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2163) 2163 สปช.202/26  งานหลังคา, งานเพดานโรงเรียนบา้นบงึกลาง ต .หนองกุง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2164) 2164 ซ่อมแซมโรงอาหาร, งานพืน้โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ต.หนองกุง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2165) 2165 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบา้นหม้อ ต.คูค้า อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2166) 2166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก. งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองโอง ต .หนอง

กุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2167) 2167 อาคาร สปช.105/26  งานหน้าต่าง, งานทาสี, งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .หว้ยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 150,000              

 (2168) 2168 ซ่อมแซมปา้ยโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนจิก ต .เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2169) 2169 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหวัดง ต.บา้นขาม อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2170) 2170 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานประตู งานกระจก งานฝาผนังโรงเรียนบา้นนาเลาะ ต .หนอง

โน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2171) 2171 อาคารเรียนแบบ สปช. 202/26 - งานฝ้าเพดาน,งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองหว้าสุขใจ ต.ทรายมูล อ.น้้าพอง จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2172) 2172 อาคารประกอบแบบ สปช.202/26
งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนสองหอ้งประชาบ้ารุง ต .เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2173) 2173 งานอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 งานประตูหน้าต่าง,อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานมุงหลังคา
โรงเรียนบา้นภคู้าเบา้ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2174) 2174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบา้นทรัพย์สมบรูณ์โนนอินทร์แปลง ต.ทุง่โปง่ 
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2175) 2175 ซ่อมแซมร้ัว, ซ่อมแซมหอ้งสมุด, ซ่อมแซมถนนโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2176) 2176 อาคารแบบ สปช 105/29  งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้ามืดวิทยา ต .บา้นฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2177) 2177 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 150,000              

 (2178) 2178 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 งานหลังคา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บา้นกุดโง้ง) ต.หนองโน อ.กระนวน จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2179) 2179 อาคาร สปช.102/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นดงเรืองประชาสรรพ ์ต .ค้าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2180) 2180 งานประตู, งานทาสีโรงเรียนหว้ยยางวิทยาสรรพ ์ต .ทุง่โปง่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2181) 2181 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุดกระหนวน ต .นาค้า อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2182) 2182 อาคารแบบ ป.1ข. งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนนาค้าพทิยาสรรพ ์ต .นาค้า อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2183) 2183 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบา้นหนองขามพทิยาคม ต .นาค้า อ.อุบลรัตน์ 

จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2184) 2184 อาคารแบบ สปช.102/26  งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นทรัพย์ภพูานค้าปลายหลายหนองผักแว่น ต .บา้นดง อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2185) 2185 งานพืน้, งานผนังโรงเรียนบา้นกุดเชียงมี ต.บา้นดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2186) 2186 งานหลังคา, งานนประตูโรงเรียนบา้นขุนด่าน ต.บา้นดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2187) 2187 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นดง(บงึไทรวิทยาคาร) ต.บา้นดง อ.อุบลรัตน์ จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (2188) 2188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบา้นบอ่ ต.บา้นดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2189) 2189 อาคารเอนกประสงค์  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหลุบเลา ต .หว้ยเตย อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2190) 2190 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงอาหาร)

งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกกลางหนองไหลพทิยาสรรพ ์ต .ศรีสุขส้าราญ อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2191) 2191 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนศิลาราศรี ต .ศรีสุขส้าราญ อ.
อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2192) 2192 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นศาลาดินหว้ยเตย ต .ศรีสุขส้าราญ อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2193) 2193 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบา้นศรีสุขส้าราญ ต.ศรีสุขส้าราญ อ.อุบลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น

150,000              

 (2194) 2194 สปช.202/26 และ สปช.103/26  งานนเพดาน, สี,ผนัง, ประตู, หน้าต่างโรงเรียนค้าบอนวิทยา ต.บวัเงิน อ.น้้า
พอง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2195) 2195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานพืน้โรงเรียนดูนสาด ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 200,000              
 (2196) 2196 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองซา ต.น้้าอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2197) 2197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนชุมชนน้้าอ้อม ต.น้้าอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 150,000              

 (2198) 2198 อาคารหอ้งสมุดแบบสร้างเอง  งานหน้าต่าง  งานประตู  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองแวงเปง่ ต .บา้นฝาง อ.
กระนวน จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2199) 2199 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต - งานคอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยเสือเต้น ต.น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2200) 2200 อาคาร สปช.102/26  งานพืน้, งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองแวงคูปา่ชาติ ต.บา้นฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2201) 2201 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ และอาคารอเนกประสงค์ งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นค้าบอนคุรุราษฎร์บ้ารุง ต.โคก

สุง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2202) 2202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบ ป.1 ก
งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นทุง่ใหญ่ ต.บา้นฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

150,000              

 (2203) 2203 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานถมดิน,งานเทพืน้,งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองโนวิทยาคาร ต .
หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

150,000              

 (2204) 2204 อาคาร สปช.105/29  งานหลังคา โรงเรียนบา้นวังโพน ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2205) 2205 อาคาร สปช.102/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นเวียงแก้ว ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2206) 2206 งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองกุงใหญ่ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2207) 2207 อาคารแบบ สปช.2/28  งานผนัง  งานประตูโรงเรียนชุมชนกระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2208) 2208 อาคารแบบสร้างเอง  งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นค้าไฮผักแว่น ต .หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2209) 2209 สภาพแวดล้อม งานพืน้คอนกรีตส้าเร็จ งานเหล็กเส้นโรงเรียนบา้นคอกคีแสนตอ ต .บวัใหญ่ อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2210) 2210 อาคารเอนกประสงค์  งานรางน้้า, งานเพดานโรงเรียนทุง่บอ่วิทยา ต .ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2211) 2211 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ (หอ้งโสตฯ)

งานหน้าต่าง งานผนัง งานเหล็กเสริมคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองโก ต .หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2212) 2212 อาคาร สปช.202/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยเชือก ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2213) 2213 งานประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึงโรงเรียนบา้นทุง่โปง่ ต.ทุง่โปง่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2214) 2214 บา้นพกัครูแบบ สปจ.1 งานปพูืน้ งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี งานมุงหลังคา งานฝาผนังโรงเรียนบา้นโคกกลาง 

ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2215) 2215 อาคารประกอบ สปช.102/26 ,งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นขามปอ้มดงเย็น ต .นาง้ิว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2216) 2216 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วม 
งานหลังคา งานพืน้ งานฝาผนังโรงเรียนบา้นปา่ต้ิว ต .หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2217) 2217 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29  งานมุงหลังคา  งานซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนชุมชนบา้นหว้ยโจดโคกสะอาด ต .หว้ย
โจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2218) 2218 อาคารเรียน แบบสร้างเอง งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกใหม่นายมสาขาบา้นดงซ้า ต .บา้นโนน อ.ซ้าสูง จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2219) 2219 อาคารอเนกประสงค์  - งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นโนนพยอม ต.ม่วงหวาน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2220) 2220 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงอาหาร) ร้ัว สภาพแวดล้อม งานหลังคา งานพืน้คอนกรีตส้าเร็จรูป    งาน

เหล็กโรงเรียนบา้นโนนสังปา่รัง ต.หว้ยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2221) 2221 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26,งานทาสี,งานปพูืน้,งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนหวัช้าง ต.บวัใหญ่ อ.น้้าพอง จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2222) 2222 งานประตู, งานหน้าต่างโรงเรียนชุมชนบา้นหวัยโจดโคกสะอาดสาขาบา้นหนองแสงวิทยา ต .หว้ยโจด อ.กระนวน 
จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2223) 2223 อาคารประกอบ โรงอาหาร/หอ้งประชุม 100/27 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นนาคู ต .หนองกงุ อ.น้้า
พอง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2224) 2224 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ก งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกกลางวิทยา ต .หว้ยยาง อ.กระนวน จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (2225) 2225 อาคารแบบสร้างเอง  งานมุงหลังคา  งานฝ้าเพดาน  งานหนาต่าง  งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ต .หว้ยยาง
 อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2226) 2226 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบา้นค้าคร่ึง ต.หวันาค้า อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 150,000              

 (2227) 2227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงาน งานพืน้โรงเรียนบา้นหวันาค้า ต .หวันาค้า อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 150,000              

 (2228) 2228 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
งานหลังคา งานเหล็กโครงสร้าง งานทาสีโรงเรียนบา้นนาค้อ ต .เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2229) 2229 อาคาร สปช.102/26  งานเพดานโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ ต.นาง้ิว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2230) 2230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26, สปช.105/29 งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลเขา
สวนกวาง ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

200,000              

 (2231) 2231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานมุงหลังคา โรงเรียนบา้นค้าม่วง ต.ค้าม่วง อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2232) 2232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26, สปช.104/26 งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียนบา้น
ทางพาดเขาสวนกวาง ต.ค้าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2233) 2233 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนสง่า ต .ค้าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2234) 2234 อาคาร สปช. 105/29   งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนทองหว้ยบาก ต .ค้าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2235) 2235 อาคารสร้างเอง  งานเพดานโรงเรียนบา้นโคกกลางนาล้อม ต .โนนสมบรูณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (2236) 2236 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนศรีสมบรูณ์วิทยา ต .หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 150,000              

 (2237) 2237 อาคารประกอบ โรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนบา้นผักหนาม ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2238) 2238 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26

งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นค้าแคนค้าเจริญ ต .ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2239) 2239 อาคาร สปช.105/29   งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นทา่โพธิ์ทา่มะเด่ือน้อย ต .ทา่กระเสริม อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2240) 2240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบา้นหว้ยยางสะอาด ต .ดงเมืองแอม อ.เขาสวน

กวาง จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2241) 2241 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26
งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกสูงสะอาด ต .ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2242) 2242 อาคารแบบ สปช 105/29  งานมุงหลังคา  งานคอนกรีตโรงเรียนน้้าพอง ต .หนองกุง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 200,000              
 (2243) 2243 งานหลังคา  งานเพดานโรงเรียนบา้นหวัฝายประชานุกูล ต .โนนสมบรูณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2244) 2244 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ (หอ้งเรียนพาเพลิน) งานหน้าต่าง งานผนัง งานเหล็กโรงเรียนชุมชนโนนสมบรูณ์ ต .

โนนสมบรูณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2245) 2245 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 102
งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นทุง่โพธิ์ชัย ต.โนนสมบรูณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2246) 2246 แบบ สปช. 102/26  - งานฝ้าเพดาน, งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเสียวโคกกลาง ต .วังชัย อ.น้้าพอง จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (2247) 2247 อาคารอเนกประสงค์ งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นทา่กระเสริม ต .ทา่กระเสริม อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2248) 2248 แบบ สปช. 102/26  - งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นหนิลาด ต .พงัทยุ3 อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2249) 2249 อาคารประกอบแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นสระกุด ต .ม่วงหวาน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2250) 2250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.006 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นค้าแมด ต.ค้าแมด อ.ซ้าสูง จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (2251) 2251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบา้นหนองบวัค้ามูล ต.คูค้า อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2252) 2252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.ขนาด 3 หอ้งเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบอ่ใหญ่ ต.คูค้า อ.ซ้าสูง
 จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2253) 2253 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองแสง ต .ทา่กระเสริม อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2254) 2254 อาคารเรียนอนุบาลแบบ สร้างเอง

งานพืน้ งานเหล็กเส้น งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองคู ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2255) 2255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบา้นโนน ต.บา้นโนน อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2256) 2256 แบบ ป. 1 ก -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดงเรือง ต.พงัทยุ3 อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2257) 2257 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นนาง้ิวนาโพธิ์ ต .นาง้ิว อ.เขาสวนกวาง จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (2258) 2258 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 , งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาฝาย ต.หว้ยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2259) 2259 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนสว่างหนองตะนา ต .เขาสวนกวาง 

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2260) 2260 อาคาร สปช.202/26  งานสี, งานผนัง, งานพืน้, งานประตูหน้าต่างโรงเรียนคูค้าพทิยาสรรพ ์ต.คูค้า อ.ซ้าสูง จ.
ขอนแก่น

150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (2261) 2261 อาคารแบบสร้างเอง  งานปพูืน้ , งานประตู หน้าต่าง, งานหลังคาโรงเรียนบา้นค้าปา่ก่อ ต.โนนสมบรูณ์ อ.เขาสวน

กวาง จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2262) 2262 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคา งานรางน้้าพร้อมทอ่รับน้้า พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนสว่างทา่กระบอื ต .
ภผูาม่าน อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแก่น

150,000              

 (2263) 2263 โรงฝึกงาน - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนทองหลางโนนไผ่งาม ต.สีชมพ ูอ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
 (2264) 2264 อาคาร ป.1ก. - งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกสูงวิทยานุกูล ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2265) 2265 อาคารอเนกประสงค์- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนหนองแวง ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2266) 2266 อาคารสปช.102/26 - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาค้าน้อย ต.วังหนิลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2267) 2267 สปช.202/26 - งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบา้นหนองทุม่ประชาสรรค์ ต.หนองแดง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
 (2268) 2268 ป.1 ฉ - งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองลุมพกุบุง่แสง ต .นาชุมแสง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2269) 2269 อาคารอเนกประสงค์ - งานฝ้าเพดาน ร้ัวมาตรฐานโรงเรียนบา้นโคกกลางวิทยา ต .หว้าทอง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2270) 2270 อาคารอเนกประสงค์ - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยอรุณหนิลาด ต .โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2271) 2271 ป.1ฉ - งานหลังคาโรงเรียนบา้นศรีสุข ต.ศรีสุข อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 150,000              
 (2272) 2272 ป.1ฉ - งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบา้นหว้ยทรายทอง ต .โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2273) 2273 อาคารอเนกประสงค์ - งานผนัง งานประตูพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นศาลาดิน ต.ขนวน อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2274) 2274 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคาโรงเรียนบา้นอ่างศิลา ต.สงเปอืย อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2275) 2275 สปช.105/26 - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกุดเลา ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2276) 2276 สปช.105/26 - งานฝ้าเพดานโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล ต.โนนหนั อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2277) 2277 สปช.202/26 - งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนโก ต.นาหนองทุม่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2278) 2278 ร้ัวคอนกรีต -โรงเรียนบา้นสะอาด ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2279) 2279 สปช.102/26,หอ้งสมุด - งานหลังคา  งานคอนกรีตท้ากันสาดโรงเรียนบา้นหนองตาไก้พทิยา ต .สีชมพ ูอ.สีชมพ ู

จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2280) 2280 สปช.203/26 - งานร้ือถอน งานหลังคา งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ ์ต .โนนทอง
 อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2281) 2281 สปช.102/26 - งานหลังคา โรงเรียนภหูา่นศึกษา ต.ภหูา่น อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 150,000              
 (2282) 2282 สปช.102/26 - งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนงาม ต .ภหูา่น อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
 (2283) 2283 ป.1ฉ - งานหลังคา งานปรับพืน้ รางน้้าพร้อมทอ่รับน้้าโรงเรียนบา้นทา่ช้างน้อยโนนสวัสด์ิ ต .บริบรูณ์ อ.สีชมพ ูจ.

ขอนแก่น
100,000              

 (2284) 2284 อาคารเรียนอนุบาล - งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นพระบาท ต.หว้าทอง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2285) 2285 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนั ต.หนองกุงธนสาร อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2286) 2286 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังขอนแดง ต .หนองกุงธนสาร อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2287) 2287 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกสงเปอืยดอนดู่วิทยา ต .ทุง่ชมพ ูอ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 150,000              

 (2288) 2288 สปช.105/29 - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนสวนกล้วยหว้ยชันวิทยาคาร ต .บา้นเรือ อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2289) 2289 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคาโรงเรียนบา้นชุมแพ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2290) 2290 ป.1 ก,สปช.105/29,สปช.103/26,สปช.202/26 - งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานประตูโรงเรียน

โนนงามศึกษา ต.นาเพยีง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2291) 2291 สปช.203/26 -งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) ต.ศรีสุข อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 150,000              
 (2292) 2292 โรงอาหาร,หอประชุม - งานหลังคาโรงเรียนหนองผักแว่นโปง่สังข์วิทยา ต.หว้าทอง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              



     หนา้ที ่94

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2293) 2293 สปฃ.603/29 (2หลัง) - งานทาสี งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานประตู งานหลังคา สุขภณัฑ์หอ้งน้้าโรงเรียนบา้นหนอง

กุงคชสาร ต.ขนวน อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2294) 2294 อาคาร ป.1 ฉ -งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนดินด้าวังชัยวิทยา ต.ดินด้า อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2295) 2295 อาคาร ป.1 ฉ - งานหลังคาโรงเรียนบา้นสระพงัข่า ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2296) 2296 สปช.102/26 - งานหลังคาโรงเรียนบา้นภมููลเบา้ ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2297) 2297 สปช.102/26 - งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นไชยสอ ต .ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2298) 2298 สปช.203/26 - งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานประตูเหล็กม้วน โรงเรียนบา้นหนองตาไก้ตลาดหนองแก ต .กุดกว้าง อ.

หนองเรือ จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2299) 2299 ส้วม สปช.601/26, สปช.202/26 ร้ัว - งานหลังคา งานทาสี โรงเรียนบา้นกุดฉิมพทิยาคาร ต .โนนทนั อ.หนองเรือ
 จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2300) 2300 สปช.105/29, สปช.205/26,สปช604/45 - งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสี สุขภณัฑ์หอ้งน้้า
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

200,000              

 (2301) 2301 อาคาร ป.1 ฉ - งานผนังไม้ส้าเร็จโรงเรียนบา้นโนนหว้านไฟประชาสรรค์ ต.วังเพิม่ อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
 (2302) 2302 สปช.105/29 หอ้งส้านักงาน ร้ัว - งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นสัมพนัธ์ ต .โคกสูง

สัมพนัธ์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2303) 2303 สปช.202/26 - งานหลังคา โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต .นาเพยีง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2304) 2304 หอ้งสมุด - งานหลังคา งานรางน้้า งานทาสี งานร้ือถอนโรงเรียนชุมชนหนองคะเน ต .ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              

 (2305) 2305 สปช.102/26 - งานฝ้าเพดาน งานพืน้ขัดหยาบ งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นปากหว้ยฝาง ต .วังเพิม่ อ.สีชมพ ูจ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2306) 2306 อาคารอเนกประสงค์ ส้วม สปช.601/26 - งานฝ้าเพดาน งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสี งานประตูโรงเรียนบา้นหาด
 ต.บา้นเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2307) 2307 สปช.105/29,สปช.102/26,บา้นพกัครู - งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานหลังคา งานผนัง งานหน้าต่างโรงเรียนโนนฟนั
เรือบะยาววิทยา ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (2308) 2308 อาคารอเนกประสงค์- งานหลังคาโรงเรียนบา้นกุดกว้าง ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2309) 2309 หอ้งเรียนเด็กพเิศษ หอ้งเรียนงานอาชีพ ส้วม สปช .604/45,สปช.102/26 - งานเห, ้กดัดหน้าต่าง งานทาสี งาน

หลังคา งานประตู งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนิร่อง ต .เมืองเก่าพฒันา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2310) 2310 สปช.102/26 - งานต่อเติมหลังคา แผงกันแดดโรงเรียนบา้นใหม่โสกส้มกบ ต.บา้นใหม่ อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 150,000              
 (2311) 2311 อาคาร ป.1ฉ - งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นโสกรัง กุดบวั วังทรายขาว ต .ศรีสุข อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 150,000              

 (2312) 2312 สปช.102/26 - งานหลังคาโรงเรียนโนนส้าราญหนองหญ้าขาว ต.นาจาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
 (2313) 2313 อาคาร ป.1 ฉ - งานโครงหลังคา  งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนคอม ต .ภผูาม่าน อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2314) 2314 อาคาร ป.1ก,สปช.102/26 สปช.202/26 - งานหลังคาโรงเรียนบา้นหวับงึสว่าง ต .จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2315) 2315 อาคาร ป.1ฉ - งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนโคกสูงส้าราญ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2316) 2316 อาคาร ป.1ก สปช.102/26 สปช.202/26 - งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นนาง้ิว ต.ยางค้า อ.หนองเรือ

 จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2317) 2317 สปช.102/26 - งานหลังคาโรงเรียนบา้นกุดน้้าใส ต.นาชุมแสง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2318) 2318 อเนกประสงค์ - งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกนาฝาย ต .กุดธาตุ อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2319) 2319 โรงอาหาร - งานหลังคา  งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกสูงวิทยา ต .ในเมือง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 150,000              



     หนา้ที ่95

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2320) 2320 อาคารอนุบาล 1- 2  - งานฝ้าเพดาน งานรางน้้าโรงเรียนกุดเข้หว้ยบงวิทยานุกูล ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              

 (2321) 2321 อาคาร ป.1 ฉ -งานฝ้าเพดาน งานผนัง กุญแจโรงเรียนบา้นขามปอ้ม ต .ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2322) 2322 อาคาร ป.1 ฉ ,อาคารอเนกประสงค์ ส้วม - งานทาสี วงกบ กรอบอลูมิเนียม งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้น

หนองหว้าประชารัฐ ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2323) 2323 โรงฝึกงานแบบ 312,ทางเดิน -งานหลังคา งานร้ือถอน คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 ซม ปรับพืน้โรงเรียนไตรคาม
วิทยาสรรค์ ต.สงเปอืย อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น

150,000              

 (2324) 2324 สปช.102/26,ป.1 ฉ - งานฝ้าเพดาน งานร้ือถอน  งานทาสีโรงเรียนบา้นซ้ายาง ต .ซ้ายาง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 150,000              
 (2325) 2325 อาคาร ป.1 ฉ - งานฝ้าเพดาน แผงกันแดด  งานทาสีโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา ต .นาหว้า อ.ภเูวียง จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (2326) 2326 อาคารอเนกประสงค์ สามัญ 336 - งานผนังบล็อกโรงเรียนบา้นนาแพงคุรุรัฐสามัคคี ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2327) 2327 อาคาร สปช.105/26 -งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นพงษโ์นนประวัติ ต.บริบรูณ์ อ.สีชมพ ูจ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2328) 2328 บา้นพกัครูแบบองค์การ - งานหลังคา งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานผนังโรงเรียนนาหว้านาเจริญ ต .นาหว้า อ.ภเูวียง จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2329) 2329 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคา งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสี งานคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นนาสีนวน ต .
ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2330) 2330 อาคารอเนกประสงค์,ส้านักงานครู  - งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองไฮ-วังขอนยม ต.นาจาน อ.สี
ชมพ ูจ.ขอนแก่น

150,000              

 (2331) 2331 อคารอเนกประสงค์ - งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม ต.หนองแดง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 150,000              
 (2332) 2332 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคา โรงเรียนบา้นโนนบรุุษ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2333) 2333 โรงฝึกงาน ถนน- งานหลังคา งานร้ือถอน งานคอนกรึตเสริมเหล็ก งานปรับพืน้โรงเรียนบา้นนาชุมแสง ต .นา

ชุมแสง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2334) 2334 ส้วม สปช.601/26 - งานหลังคา งานประตู งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสี งานสุขภณัฑ์โรงเรียนหว้ยชันวิทยา ต .
นาหว้า อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2335) 2335 อาคาร ป.1 ฉ - งานหลังคา งานหน้าต่าง งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนหนองกุงประชารัฐบ้ารุง ต .หนองเรือ อ.หนอง
เรือ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2336) 2336 อาคาร สปช.103/26 - งานประตู หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์   งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนหนองไฮประชา
รัฐ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2337) 2337 อาคารอนุบาล - งานหลังคาโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปนูวิทยา ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2338) 2338 โรงอาหาร - งานหลังคา งานพืน้ปนู งานทาสีโรงเรียนบา้นดอนหนัโนนหนิแห ่ต .โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (2339) 2339 สปช.105/26 - งานฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ต .
จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (2340) 2340 สปช.105/29 - งานโครงหลังคา งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังยาว ต .นาหนองทุม่ อ.ชุมแพ จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (2341) 2341 อาคาร สปช.105/29 - งานหลังคา  งานทาสีโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร ต .วังหนิลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2342) 2342 ส้วม สปช.601/26 - งานหลังคา งานประตู งานสุขภณัฑ์ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองโก ต .หนองแดง อ.สีชมพ ูจ.

ขอนแก่น
100,000              

 (2343) 2343 อาคาร ป.1 ก - งานหลังคา โรงเรียนบา้นสันติสุข ต.หนองแดง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2344) 2344 สปช.202/26 -งานหลังคา งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองหว้าโพนศิลา ต .ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2345) 2345 ส้วม 3 หลัง - งานหลังคา งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนชุมชนหนองเรือ ต .หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.

ขอนแก่น
200,000              

 (2346) 2346 สปฃ.102/26 - งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนส้าราญ ต.กุดขอนแก่น อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2347) 2347 สปช.105/26-9,(2หลัง)ป.1 ซ - งานกระจก งานทาสี  งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนหนองไผ่พทิยาคม ต .หนองไผ่ 

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2348) 2348 สปช.105/29-งานหลังคา งานคอนกรีตโรงเรียนอนุบาลสีชมพ ูต .สีชมพ ูอ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 150,000              
 (2349) 2349 สปช.201/26 - งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแวงภเูขา ต .ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2350) 2350 อาคารอนุบาล - งานหลังคา  งานโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบา้นซ้าจ้าปา ต .ดงลาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 150,000              
 (2351) 2351 อาคารเรียน - งานประตู งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นกง (ประชานุกูล) ต.บา้นกง อ.หนองเรือ จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (2352) 2352 อาคาร สปช.203/26 - งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาจานนาเจริญ ต.นาจาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 150,000              
 (2353) 2353 สปช.102/26 - งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ ต.นาเพยีง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2354) 2354 สปช.102/26 - งานหลังคา โรงเรียนฝายหนิหนองทุม่หนองทองศึกษา ต .วังหนิลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2355) 2355 ป.1 ฉ - งานหลังคา  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสารจอดร่องกลอง ต .ซ้ายาง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
 (2356) 2356 อาคารเรียน - งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานเทพืน้ งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองหอย ต .บา้น

โคก อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2357) 2357 สปช.102/26 -งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองโนประชาสรรค์ ต .บา้นเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2358) 2358 สปช.105/26 - งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาก้านเหลือง ต.ภเูวียง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 200,000              
 (2359) 2359 สปช.105/26 - งานประตูบานเล่ือน งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่ศาลาคุรุราษฎร์วิทยา ต .หนองเรือ อ.

หนองเรือ จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2360) 2360 อาคาร ป.1ฉ - งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกสหกรณ์เทพรักษา ต.หนองกุงธนสาร อ.ภเูวียง จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2361) 2361 สปช.102/26,ส้วม  - งานโครงสร้างหลังคา งานหลังคา งานผนัง สุขภณัฑ์ งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนหนองกุง
พทิยาคม ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (2362) 2362 อาคาร ป.1 ฉ,สปช.105/29,สปช.105/26  - งานทาสีโรงเรียนบา้นยางค้า ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2363) 2363 สปช.103/26,ป.1ก,สปช.202/26 - งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานรางน้้า

โรงเรียนบา้นหนองพลวง ต.ทุง่ชมพ ูอ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2364) 2364 สปช.102/26 - งานฝ้าเพดาน งานรางน้้าพร้อมทอ่รับน้้าโรงเรียนบา้นหนองบวัโนนเมือง ต .ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2365) 2365 อาคาร ป.1 ฉ,อเนกประสงค์,โรงอาหาร- งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นยอดหว้ย ต .หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2366) 2366 อาคาร สปช.105/29 - งานทาสีโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ ต.บา้นผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2367) 2367 สปช.105/29 - งานทาสภายใน ภายนอกโรงเรียนโนนสะอาดพทิยา ต .โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2368) 2368 สปช.105/26 - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นขนวน ต .ขนวน อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2369) 2369 สปช.105/29-งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองกุงมนศึกษา ต.บา้นเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2370) 2370 สปช.105/26 - งานรางน้้า งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวังหกูวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ต .หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              

 (2371) 2371 อาคารเรียน - งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนชุมชนชุมแพ ต .ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 200,000              
 (2372) 2372 ป.1 ก - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหวัภ ูต .กุดธาตุ อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2373) 2373 สปช.101/26 - งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต .วังเพิม่ อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
 (2374) 2374 สปช.105/26 - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเมืองเก่า ต .เมืองเก่าพฒันา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2375) 2375 สปช.105/26,โรงอาหาร - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองกุงธนสารโศภน ต .หนองกุงธนสาร อ.ภเูวียง จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (2376) 2376 สปช.105/29 - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนทองหลาง ต .ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2377) 2377 สปช.102/26 - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นคึมชาติประชาสรรค์ ต .ขนวน อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2378) 2378 สปช.105/29 - งานรางน้้าพร้อมทอ่ งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง ต .ดงลาน อ.สี

ชมพ ูจ.ขอนแก่น
150,000              

 (2379) 2379 อาคารเรียนราชมงคล ,อเนกประสงค์ - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาอุดม ต .ดงลาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
 (2380) 2380 ป. 1 ฉ - แผงผังแดดอลูมิเนียมโรงเรียนบา้นหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2381) 2381 สปช.105/29 - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ต .โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2382) 2382 ป.1 ฉ ,ส้วม - งานทาสี งานผนังโรงเรียนบา้นโคกกลางหนองแปน ต .กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2383) 2383 สปช.105/26 - งานทาสีโรงเรียนบา้นทรัพย์สมบรูณ์ ต.หว้ยม่วง อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2384) 2384 สปช.105/29 - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกสูง ต .โคกสูงสัมพนัธ์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2385) 2385 สปช.105/26 - งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองเสาเล้า ต .หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              

 (2386) 2386 ป. 1 ฉ - งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนอุดม ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2387) 2387 สปช.105/26 - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาเพยีง ต .นาเพยีง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2388) 2388 สปช.102/26 - งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่ช้าง ต.วังเพิม่ อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
 (2389) 2389 ป.1 ฉ.- งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นอาจสามารถ ต .นาเพยีง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2390) 2390 สปช.105/29 - งานหลังคา(กันสาด)โรงเรียนหนองหว้าวิทยา ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2391) 2391 ป.1 ฉ.,สปช.105/29 - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนหนองโพนนาหม่อ ต .กุดขอนแก่น อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2392) 2392 สปช.105/29 - งานผนังคอนกรีต งานกระจกโรงเรียนบา้นวังสวาบ ต .วังสวาบ อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2393) 2393 อาคารหอ้งสมุด ส้วม สปช.601/26 - งานทาสี งานหลังคา งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกกุงหนิลาดโคก

เจริญ ต.ศรีสุข อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น
150,000              

 (2394) 2394 อเนกประสงค์,อาคารสร้างเอง - งานฝ้าเพดาน งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นสวนสวรรค์ ต .บา้นใหม่ อ.สีชมพ ู
จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2395) 2395 อเนกประสงค์ - งานหลังคา โรงเรียนบา้นเหมือดแอ่ภเูม็ง ต.บา้นเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2396) 2396 หอ้งสมุด - งานโครงสร้างหลังคา งานหลังคาโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ต .เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2397) 2397 อเนกประสงค์ - งานหลังคา งานร้ือถอนโรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ต .บา้นโคก อ.หนองนาค้า จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (2398) 2398 โรงฝึกงาน,ส้วม สปช.601/26 (3หลัง) - งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นสะอาด ต .กุดธาตุ อ.หนองนาค้า จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (2399) 2399 สปช.105/26 - งานโครงสร้างหลังคา  งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนชีพอนุสรณ์ ต .หว้ยม่วง อ.ภผูาม่าน จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (2400) 2400 หอ้งสมุด ,อเนกประสงค์ -งานฝ้าเพดาน งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นสว่างดอนช้าง ต .บา้นเม็ง อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2401) 2401 ป.1 ฉ.- งานเสาตอม่อ งานคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นหนองเขียดมิตรภาพ ที ่205 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (2402) 2402 อเนกประสงค์ - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนทา่กุญชร ต .นาจาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              



     หนา้ที ่98

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2403) 2403 โรงอาหาร - งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพืน้ปกูระเบือ้ง ปรับระดับโรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา ต .หนองกุงเชิน

 อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2404) 2404 สปช.105/26 (2 หลัง) - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2405) 2405 ป.1ก,สปช.102/26,สปช.601/26 - งานหน้าต่าง งานทาสี งานหลังคา งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้าทอง 
ต.หว้าทอง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2406) 2406 สปช.105/29 - งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นดอนแขม ต .ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2407) 2407 สปช.103/26 - งานพืน้ปกูระเบือ้ง ปรับระดับพืน้โรงเรียนบา้นปา่น ต .สีชมพ ูอ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
 (2408) 2408 สปช.102/26 ,โรงอาหาร - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเหล่าประชานุเคราะห ์ต .หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (2409) 2409 ป.1 ก.- งานทาสี งานผนังโรงเรียนบา้นดอนหนัสระบวั ต .ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2410) 2410 อเนปประสงค์ - งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นโปง่เอียด ต .ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2411) 2411 โรงฝึกงาน - งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนทอง ต .โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2412) 2412 อาคารเรียน 017 ก - งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนสะอาดหว้ยบัง้ทงิ ต .หนองไผ่ อ.ชุม

แพ จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2413) 2413 ป. 1ฉ - งานทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบา้นแห่(ประชานุเคราะห์) ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2414) 2414 โรงอาหาร - งานผนัง งานประตู งานถมพืน้โรงเรียนบา้นหนองแสงสามัคคี ต .บา้นเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2415) 2415 สปช.102/26,ส้านักงานครู - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุดแคนประชาสรรค์ ต .ทุง่ชมพ ูอ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2416) 2416 สปช.105/29 ,ป.1 ฉ - งานหลังคา ปรับภมูิทศัน์ ถมดินโรงเรียนบา้นค้อ (เคนราษฎร์บ้ารุง) ต.กุดขอนแก่น อ.ภู
เวียง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2417) 2417 สปช.105/29,หอ้งสมุด - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ ์ต .ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 200,000              
 (2418) 2418 สปช.105/29(3หลัง) - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่กล้วย ต .โนนคอม อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2419) 2419 ป.1 ฉ ,อาคารอนุบาล - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหวัฝาย ต .นาชุมแสง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2420) 2420 สปช.105/29 -งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นวังเพิม่ ต .วังเพิม่ อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 200,000              
 (2421) 2421 สปช.201/26 - งานพืน้ขัดมัน ปกูระเบือ้ง งานผนัง โรงเรียนบา้นกุดขอนแก่น ต .กุดขอนแก่น อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2422) 2422 สปช.102/26 (2หลัง) - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนแสงบวัทอง ต .นาจาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
 (2423) 2423 อาคาร ESSO -งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นผาขาม ต .บริบรูณ์ อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 150,000              
 (2424) 2424 สปช.102/26 - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .เมืองเก่าพฒันา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2425) 2425 สปช.202/26 - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา ต .บา้นผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2426) 2426 สปช.105/29,ป.1ฉ. - งานทาสี โรงเรียนบา้นส้าราญหนิลาด ต .กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2427) 2427 บา้นพกัครูแบบองค์การ - งานหลังคา งานผนัง เปล่ียนพืน้ไม้โรงเรียนหนองแวงวิทยา ต .กุดธาตุ อ.หนองนาค้า จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (2428) 2428 สปช.202/26 - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นโพนสว่างดอนโมง ต .จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2429) 2429 ป.1ฉ-งานพืน้ปกูระเบือ้ง  ทางเทา้โรงเรียนบา้นสงเปอืย ต .สงเปอืย อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2430) 2430 สปช.102/26 - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบริบรูณ์ ต .บริบรูณ์ อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
 (2431) 2431 อาคารอเนกประสงค์ - ล้อมเหล็กดัด งานทาสีโรงเรียนภเูวียงวิทยายน ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2432) 2432 อาคารอเนกประสงค์- ปรับพืน้ งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยขี้หนูดอนเพิม่วิทยา ต .ทุง่ชมพ ูอ.ภู

เวียง จ.ขอนแก่น
100,000              



     หนา้ที ่99

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2433) 2433 โรงอาหาร - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหวันาจระเข้หนองแปน ต .จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2434) 2434 โรงอาหาร - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้า ต .โนนทนั อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2435) 2435 อาคารอเนกประสงค์ - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ ต .กุดธาตุ อ.หนองนาค้า จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (2436) 2436 อาคารอเนกประสงค์- งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองพูว่ังหนิซา ต .ขนวน อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2437) 2437 อาคารอเนกประสงค์ - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นผาน้้าเทีย่ง ต .บริบรูณ์ อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
 (2438) 2438 อาคารอเนกประสงค์ - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นขนวนนคร ต .กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2439) 2439 สปช.203/26  , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบา้นกุดดุกวิทยา ต.ดินด้า อ.ภเูวียง จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (2440) 2440 อาคาร ป.1 ฉ. สนามวอลเล่ยฺบอล - งานรางน้้า งานประตู คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นนาเปอืย ต .โนนทนั อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2441) 2441 สนามวอลเล่ย์บอล,สนามตะกร้อ - งานปพูืน้ผิวโรงเรียนบา้นโคกปา่กุง ต .สีชมพ ูอ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 150,000              
 (2442) 2442 งานปรับภมูิทศัน์ - ถนน คสล. งานทาสี โรงเรียนบา้นโคกสง่า ต .บา้นเรีอ อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2443) 2443 สนามตะกร้อ สนามวอลเล่ย์บอล - งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นสุขสมบรูณ์ ต .หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (2444) 2444 สนามวอลเล่ย์บอล สนามตะกร้อ - งานคอนกรีต คสล.โรงเรียนบา้นโคกม่วง ต.ศรีสุข อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
 (2445) 2445 ปรับสภาพแวดล้อม- งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานคอนกรีตโรงเรียนบา้นร่องสมอ ต .โนนทนั อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2446) 2446 ส้วม สปช.601/26 - งานทาสี งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานประตุ โถส้วมโรงเรียนบา้นหนองเขื่อนช้าง ต .โนนทอง อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2447) 2447 ส้วม สปช.601/26 ,ป.1 ฉ,ร้ัว - งานทาสี งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานประตูโรงเรียนบา้นถ้า้แข้ ต .สงเปอีย อ.ภเูวียง จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (2448) 2448 สปช.102/26,อาคารประกอบ  - งานหน้าต่าง ประตูพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นสว่างโนนสูง ต.ภผูาม่าน อ.ภผูา
ม่าน จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2449) 2449 หอ้งสมุด อุทยานการเรียนรู้ - พืน้คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นโนนลาน ต .โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2450) 2450 ส้วม สปช.601/26,สปช.603/29 แบบสร้างเอง - งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานหลังคา งานประตู งานทสี สุขภณัฑ์ 

โรงเรียนวังหนิลาดวังเจริญ ต.วังหนิลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2451) 2451 ส้วม สปช.601/26 - งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสี งานพืน้คอนกรีต งานหลังคา งานประตู โถส้วมโรงเรียนบา้น
ไคร่นุน่ ต.กุดขอนแก่น อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2452) 2452 สนามวอลเล่ย์บอล -งานคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นหนองปลาซิว ต .ภหูา่น อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
 (2453) 2453 ลานกีฬาอเนกประสงค์ - งานพืน้คอนกรีต งานขัดพืน้มันโรงเรียนบา้นหนองสระ ต .บา้นกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2454) 2454 สนามตะกร้อ สนามวอลเล่ย์บอล - งานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นฟา้เหล่ือม ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (2455) 2455 สนามบาสเกตบอล- งานคอนกรีตโรงเรียนนาหนองทุม่วิทยาคม ต .นาหนองทุม่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2456) 2456 ปรับภมูิทศัน์แวดล้อม - รางระบายน้้า ปรับระดับพืน้ งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองศาลา ต .หนองเสาเล้า อ.

ชุมแพ จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2457) 2457 บา้นพกัครู - งานโครงหลังคา งานประตู งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ต .บา้นผือ อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (2458) 2458 บา้นพกัครู -งานผนัง งานหลังคา งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานคอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนทนัวิทยา ต .โนนทนั อ.หนอง
เรือ จ.ขอนแก่น

150,000              



     หนา้ที ่100

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2459) 2459 บา้นพกัครู 2 หลัง - งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานทาสีโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ต .หนอง

กุงเชิน อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2460) 2460 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 .00 เมตรโรงเรียนบา้นหนองนาค้าประชานุเคราะห ์ต.เมืองเก่าพฒันา อ.เวียงเก่า
 จ.ขอนแก่น

100,000              

 (2461) 2461  สปช.102/26 บา้นพกัครู - งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานทาสีโรงเรียนโสกหา้งศึกษา ต .นาหว้า อ.ภู
เวียง จ.ขอนแก่น

150,000              

 (2462) 2462 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นสองคอน ต.นาฝาย อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2463) 2463 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นค้าใหญ่ ต.นาหว้า อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2464) 2464 ถนนลาดยางกว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นโคกไร่ ต.สงเมือง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2465) 2465 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นกุดแคน ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2466) 2466 ร้ัว - งานทาสี งานก่อผนังบล็อกโรงเรียนบา้นหว้ยบง ต .หว้าทอง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2467) 2467 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นเลิงแสง ต.กุดขอนแก่น อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2468) 2468 ร้ัวด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง - ร้ัวมาตรฐานแบบลวดหนาม 7 เส้นโรงเรียนบา้นแดง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (2469) 2469 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นบุง่เม่นหนองดู่ ต.วังเพิม่ อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 150,000              
 (2470) 2470 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นโนนกระเดา ต.นาหว้า อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2471) 2471 งานปรับภมูิทศัน์ - ร้ัวลวดหนาม - ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่งฐานรากตอกเสาเข็มโรงเรียนบา้นหนองนาค้า ต .บา้นโคก

 อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2472) 2472 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง(รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นหนองผือจ้าเริญพฒันา ต.นาเพยีง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2473) 2473 ร้ัว - งานเสาคอนกรีต งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต .โนนทนั อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2474) 2474 ร้ัว -ก่ออิฐบล็อก  งานทาสีโรงเรียนบา้นโสกหาดสวรรค์ ต.วังเพิม่ อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 150,000              
 (2475) 2475 ร้ัว - งานคอนกรีต งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองลุมพกุโนนสว่าง ต .โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2476) 2476 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเสา)โรงเรียนบา้นหนองขาม ต.ภเูวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2477) 2477 สปช.105/29 - งานคอนกรีตผสมเสร็จ งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานโครงหลังคาโรงเรียนโคกม่วงศึกษา ต .ขัวเรียง อ.

ชุมแพ จ.ขอนแก่น
150,000              

 (2478) 2478 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นหนองแดง ต.หนองแดง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 150,000              
 (2479) 2479 โรงอาหาร - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองโพงโพด ต .หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2480) 2480 สปช.105/29 - งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนบา้นธาตุ ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2481) 2481 ร้ัวมาตรฐาน9ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นเม็ง ต.บา้นเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2482) 2482 ปรับปรุงภมูิทศัน์ - รางระบายน้้า คสล.ฝาปดิโรงเรียนชุมชนบา้นส่ีแยกโนนหวันา ต .นาจาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              

 (2483) 2483 อาคาร ป.-2 สร้างเอง - งานฝ้าเพดาน งานรางน้้าโรงเรียนชุมชนโนนหนัวันครู ต .โนนหนั อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2484) 2484 อาคารประกอบสร้างเอง - งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโสกจานนาดี ต . อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 100,000              
 (2485) 2485 อเนกประสงค- คอนกรีตผสมเสร็จ พืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นทุง่ชมพ ูต .ทุง่ชมพ ูอ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2486) 2486 ป.1ซ. -งานหลังคา โรงเรียนชุมชนบา้นไผ่กุดหนิ-ทา่เด่ือ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2487) 2487 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคา หนิคลุกโรงเรียนบา้นหนองย่างแลนหนองทุม่ ต .นาชุมแสง อ.ภเูวียง จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (2488) 2488 อาคาร ป.1 ฉ ,อเนกประสงค์ - งานผนัง งานหลังคา โรงเรียนบา้นโนนดู่ ต .กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              



     หนา้ที ่101

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2489) 2489 สปช.601/26(2หลัง) - งานพืน้ปกูระเบือ้ง สุขภณัฑ์หอ้งน้้า งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นขมิน้โนนหวันา ต .

ศรีสุข อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น
150,000              

 (2490) 2490 อาคาร ป.1 ฉ - งานฝาผนังไม้ โรงเรียนบา้นปา่เส้ียว ต .บา้นเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2491) 2491 ลานกีฬาอเนกประสงค์ -ลาน คสล.หนา 10 ซมโรงเรียนบา้นหนองไผ่นาดี ต.วังหนิลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2492) 2492 สปช.102/26(2หลัง),สปช.105/29 - งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม ต.ดงลาน อ.สี

ชมพ ูจ.ขอนแก่น
150,000              

 (2493) 2493 อาคาร ป.1 ฉ -งานทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบา้นสะแกเครือ ต .นาฝาย อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2494) 2494 ส้วม สปช.601/26 (2หลัง) - งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานสุขภณัฑ์ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองทุม่โนนสวรรค์ ต .ดินด้า

 อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น
100,000              

 (2495) 2495 อาคาร สปช.105/29 - งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาดี ต.กุดธาตุ อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น 150,000              
 (2496) 2496 อาคาร สปช.105/29 - งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลภเูวียง ต .ภเูวียง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 200,000              
 (2497) 2497 สปช.105/29 - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองสังข์ ต .ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (2498) 2498 อาคาร ป.1 ฉ - งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองเม็กหนองทุม่โนนศิลาประชาสรรค์ ต .บา้นกง อ.หนองเรือ จ.

ขอนแก่น
100,000              

 (2499) 2499 โรงอาหาร,หอประชุม - งานหลังคา โรงเรียนบา้นโนนจั่นหว้ยแสงพรสวรรค์ ต .โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              

 (2500) 2500 หอ้งน้้าหอ้งส้วม 3 หลัง - งานสุขภณัฑ์  งานทาสีโรงเรียนสพป.ขอนแก่น เขต 5 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 300,000              
 (2501) 2501 อาคารเรียนแบบสร้างเอง หอ้งเรียนชั้นอนุบาล งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนวัดโขมง ต .โขมง อ.ทา่

ใหม่ จ.จันทบรีุ
100,000              

 (2502) 2502 อาคารเรียนหอ้งอนุบาล งานรางน้้า ปรับปรุงภมูิทศัน์แนวร้ัวทางเดิน งานเสา งานทาสีโรงเรียนวัดนาซา ต .
กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ

100,000              

 (2503) 2503 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 หอ้งสมุด งานหน้าต่าง ประตู อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานหน้าต่าง 
อาคารเรียนแบบ สปช 103/26 งานหน้าต่าง โรงเรียนบา้นเนินจ้าปา ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบรีุ

200,000              

 (2504) 2504 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ งานพืน้ หอ้งปฏบิติัการโสตทศันูปกรณ์ งานพืน้ งาน
บวัเชิงผนัง อาคารโรงอาหาร งานหลังคา ร้ัว งานเสา งานพืน้ งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองบวัทอง ต .แก่ง
หางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบรีุ

100,000              

 (2505) 2505 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข หอ้งธุรการและหอ้งคอมพวิเตอร์ งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นคลองกะพง ต .เขา
บายศรี อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ

100,000              

 (2506) 2506 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานผนัง งานประตู อาคารหอ้งสมุดแบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบา้นวัง
อีแอ่น ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2507) 2507 อาคารเรียนหอ้งสมุดแบบ ป 1 ก งานร้ือหลังคา      งานมุงหลังคาโรงเรียนวัดช้างข้าม ต .ช้างข้าม อ.นายายอาม 
จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2508) 2508 อาคารเรียนแบบสร้างเอง(หอ้งโสตทศันูปกรณ์) งานพืน้โรงเรียนวัดพลับพลา ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 200,000              

 (2509) 2509 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นช่องกะพดั ต .แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.
จันทบรีุ

200,000              

 (2510) 2510 อาคารเรียนแบบ004 งานหลังคา อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองเจ๊กสร้อย ต .เขา
วงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2511) 2511 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองหงส์ ต .สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2512) 2512 อาคารเรียนแบบ 004 งานหลังคาโรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี ต.โขมง อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2513) 2513 อาคารรเรียนแบบ ป 1 ข งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นเตาหม้อ ต.คลองขุด อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ 100,000              



     หนา้ที ่102

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2514) 2514 อาคารเรียนแบบ 017 งานพืน้ งานรางน้้า ทอ่น้้าลงโรงเรียนบา้นตาเลียว ต .เขาแก้ว อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2515) 2515 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานประตู หน้าต่าง โรงเรียนบา้นโปง่วัว ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบรีุ 100,000              

 (2516) 2516 อาคารเรียนแบบ สปช 103/26งานร้ือถอน งานหน้าต่าง ประตู งานทาสี โรงเรียนบา้นโคกวัด ต .ขุนซ่อง อ.แก่ง
หางแมว จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2517) 2517 อาคารเรียนแบบ สปช 201/26 งานประตู-หน้าต่าง งานติดต้ังแผงลวดตาข่าย อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง 
งานพืน้โรงเรียนวัดขุนซ่อง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบรีุ

200,000              

 (2518) 2518 อาคารเรียนแบบ 017 งานหน้าต่าง-ประตูโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2519) 2519 อาคารเรียนแบบ 017 งานรางระบายน้้า งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดเนินสูง ต .คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบรีุ จ.

จันทบรีุ
150,000              

 (2520) 2520 อาคารเรียนแบบ 004 งานผนัง งานประตูโรงเรียนวัดแขมหนู ต.ตะกาดเง้า อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2521) 2521 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานพืน้โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบา้นโปง่เกตุ ต .ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบรีุ 100,000              

 (2522) 2522 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช 201/26 งานพืน้ อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานทาสี ส้วมแบบ สปช 
601/26 งานประตู งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นซอยสอง ต .สามพีน่้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2523) 2523 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 จ้านวน 2 หลัง งานพืน้โรงเรียนบา้นวังไม้แดง ต .สามพีน่้อง อ.แก่งหางแมว จ.
จันทบรีุ

150,000              

 (2524) 2524 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานทาสี  ร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นแก่งน้อย ต .เขาแก้ว อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2525) 2525 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข งานทาสี  อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช 202/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นมาบโอน ต.เขา

บายศรี อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ
100,000              

 (2526) 2526 อาคารเรียนแบบ 004 บนัได ทางเดิน งานพืน้โรงเรียนวัดบรูพาพทิยาราม ต .เขาวัว อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2527) 2527 อาคารเรียนแบบ สปช 104/26 งานพืน้ งานทาสี งานฝ้าโรงเรียนวัดหนองคัน ต.ตะกาดเง้า อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ 150,000              

 (2528) 2528 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานพืน้และฟตุบาท ร้ัวโรงเรียน งานประตูโรงเรียนบา้นยางระหง ต .กระแจะ อ.นายาย
อาม จ.จันทบรีุ

100,000              

 (2529) 2529 อาคารเรียนแบบ 004 งานทาสี งานฝาผนังโรงเรียนวัดหนองแหวน ต .กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2530) 2530 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานทาสี งานประตูโรงเรียนบา้นเขามะปริง ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ 100,000              

 (2531) 2531 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองลาว ต .วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2532) 2532 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนวัดหนองไทร ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2533) 2533 อาคารเรียนแบบ ป 1ข งานพืน้ งานบนัได อาคารโรงอาหารคอบบร้าโกลด์ งานพืน้ อาคารส้วมแบบ สปช 

604/45 งานพืน้โรงเรียนบา้นสะพานเลือก ต.ทุง่เบญจา อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ
150,000              

 (2534) 2534 อาคารเรียนแบบ ป1 ข งานทาสีโรงเรียนวัดทุง่เบญจา ต.ทุง่เบญจา อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2535) 2535 อาคารเรียนแบบ 008 งานทาสีโรงเรียนวัดเขาวงกต ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2536) 2536 อาคารเรียนแบบ ป 3 ข ทาสีโรงเรียนวัดเกาะขวาง ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2537) 2537 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนวัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ)์ ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบรีุ 

จ.จันทบรีุ
100,000              

 (2538) 2538 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนวัดเนินยาง ต.คมบาง อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2539) 2539 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานพืน้โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที ่171 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.

จันทบรีุ
150,000              



     หนา้ที ่103

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2540) 2540 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 (หลังที ่1) งานพืน้ อาคารเรียนแบบ สปช 105/29(หลังที ่2) งานพืน้ อาคาร

เอนกประสงค์แบบ 312/28 งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้งกระแจะ ต .วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ
150,000              

 (2541) 2541 อาคารเรียนแบบ สปช 104/26 งานพืน้ อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช202/26 งานพืน้โรงเรียนวัดวังเวียน ต.วัง
โตนด อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ

100,000              

 (2542) 2542 อาคารเรียนแบบ สปช 2/28 ทาสีโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2543) 2543 ส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา( อาคารหอ้งพสัดุ)  งานพืน้ งานผนัง งานทาสีโรงเรียนสพป .จันทบรีุ เขต 1 ต.ตลาด 

อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ
300,000              

 (2544) 2544 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข  งานขัดขูดล้างทางความสะอาด งานทาสีโรงเรียนวัดเสม็ดงาม ต .หนองบวั อ.เมือง
จันทบรีุ จ.จันทบรีุ

100,000              

 (2545) 2545 อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี โรงฝึกงาน(โรงอาหาร) งานติดต้ังร้ัวพร้อมประตูโรงเรียนวัดหนองบวั ต.หนองบวั 
อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2546) 2546 อาคารเรียนแบบ 008 งานทาสี อาคารเรียนแบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนวัดสิงห ์ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบรีุ จ.
จันทบรีุ

150,000              

 (2547) 2547 อาคารเรียนแบบ 004  งานทาสีโรงเรียนวัดโปง่แรด ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2548) 2548 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 งานทาสีโรงเรียนสฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 300,000              
 (2549) 2549 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช 202/26 งานหลังคา รางน้้า งานประตูโรงเรียนบา้นวังปลา ต .เขาแก้ว อ.ทา่ใหม่ 

จ.จันทบรีุ
100,000              

 (2550) 2550 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนวัดพลับ ต .บางกะจะ อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 100,000              

 (2551) 2551 อาคารเรียนแบบ 006 งานต่อเติมหลังคา  อาคารเรียนแบบ 017 งานต่อเติมหลังคาโรงเรียนวัดดอนตาล ต.
พลับพลา อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2552) 2552 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง งานพืน้โรงเรียนบา้นเขาแก้ววิทยา ต .เขาแก้ว อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2553) 2553 อาคารโรงอาหาร(แบบสร้างเอง)  งานหลังคาโรงเรียนวัดแก่งหางแมว ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบรีุ 150,000              

 (2554) 2554 อาคารเอนกประสงค์แบบ 202/26  งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดหนองสีงา ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2555) 2555 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง (โรงอาหาร หอ้งประชุม) งานทาสี   ร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นช้าโสม

 ต.แสลง อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ
100,000              

 (2556) 2556 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช 206/26 งานทาสีโรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 200,000              
 (2557) 2557 งานปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว งานโครงสร้าง  ทางเดิน งานพืน้โรงเรียนบา้นศรัทธาตะพง ต .เขาแก้ว อ.ทา่ใหม่ จ.

จันทบรีุ
100,000              

 (2558) 2558 อาคารส้วมแบบ 401 งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีส้วมแบบ สปช 601/26  งานหลังคา งานพืน้ งานทาสี
โรงเรียนบา้นเนินดินแดง ต.เขาบายศรี อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2559) 2559 อาคารส้วม งานปพูืน้ อาคารเรียนแบบ สปช 105/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นสังข์ทอง ต.ตะกาดเง้า อ.ทา่ใหม่ จ.
จันทบรีุ

100,000              

 (2560) 2560 อาคารหอ้งส้วม-หอ้งน้้าแบบสร้างเอง งานสุขาภบิาล และสุขภณัฑ์ งานพืน้ งานประตูโรงเรียนวัดทา่แคลง ต .
สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ

100,000              

 (2561) 2561 อาคารโรงฝึกงานแบบสร้างเอง งานหลังคา งานเสา งานพืน้  ส้วมแบบ สปช 604/45 งานประตู เปล่ียนโถส้วม
โรงเรียนบา้นต้นกระบก ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2562) 2562 อาคารโดมเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานต่อเติมหลังคาโรงเรียนวัดจันทนาราม ต .จันทนิมิต อ.เมืองจันทบรีุ จ.
จันทบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่104

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2563) 2563 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ งานพืน้  งานสุขาภบิาลและสุขภณัฑ์ งานประตู หน้าต่าง งานทาสี งานผนังโรงเรียนวัด

เขาน้อย ต.คมบาง อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ
100,000              

 (2564) 2564 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถมดินโรงเรียนบา้นเจ้าหลาว ต .คลองขุด อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ 100,000              

 (2565) 2565 ลานเอนกประสงค์ระหว่างอาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนอนุบาลบา้นหนองคล้า ต .ทุง่เบญจา อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ 200,000              

 (2566) 2566 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาลานกีฬาเอนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนวัดโขดหอย ต .กระแจะ อ.นายายอาม จ.
จันทบรีุ

100,000              

 (2567) 2567 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานรางระบายน้้า งานหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนวัดสนามไชย ต .สนามไชย อ.นายาย
อาม จ.จันทบรีุ

100,000              

 (2568) 2568 ปรับปรุงสนามกีฬาบาสเกตบอล งานพืน้โรงเรียนวัดทองทัว่ ต .คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2569) 2569 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ งานพืน้  งานสุขาภบิาลและสุขภณัฑ์ งานประตู หน้าต่าง งานทาสี งานผนังโรงเรียน

บา้นทา่แฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ
100,000              

 (2570) 2570 านปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว งานเสา งานปนู งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองน้้าใส ต .ทา่ช้าง อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2571) 2571 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งาน ทาสี งานประตูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 ต.สองพีน่้อง อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2572) 2572 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานคาน งานเสาโรงเรียนวัดนายายอาม ต .นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2573) 2573 ร้ัวโรงเรียน งานติดต้ังเหล็ก งานก่อผนัง งานประตูโรงเรียนวัดเนินโพธิ์ ต.หนองบวั อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2574) 2574 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานโครงสร้าง งานเหล็กเสริมโรงเรียนวัดแสลง ต .แสลง อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 150,000              

 (2575) 2575 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานพืน้ถนนโรงเรียนบา้นแก้ว ต .ทา่ช้าง อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 200,000              
 (2576) 2576 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานพืน้ถนนโรงเรียนวัดคลองขุด ต .คลองขุด อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2577) 2577 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานปรับพืน้และเทพืน้โรงเรียนบา้นบอ่ไฟไหม้ ต .พวา อ.แก่งหางแมว จ.

จันทบรีุ
150,000              

 (2578) 2578 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานปรับพืน้ งานคอนกรีตโรงเรียนวัดร้าพนั ต .ร้าพนั อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ 150,000              

 (2579) 2579 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานพืน้ งานคอนกรีตโรงเรียนวัดสามผาน ต .สองพีน่้อง อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ 150,000              

 (2580) 2580 อาคารเรียนแบบ 014 งานพืน้ และ แบบ 017 งานพืน้โรงเรียนวัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2581) 2581 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานประตู หน้าต่าง หอ้งน้้า -หอ้งส้วมในบา้นพกั งานผนัง

 งานพืน้ งานประตู งานสุขภณัฑ์ โรงเรียนวัดหมูดุด ต .คลองขุด อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ
100,000              

 (2582) 2582 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข  งานโครงสร้าง  งานพืน้ โรงเรียนบา้นทรัพย์สินพนู ต.บอ่ อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2583) 2583 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานร้ือถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดมาบไผ่ ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2584) 2584 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบา้นซับตารี ต.ทุง่ขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2585) 2585 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา โรงเรียนบา้นคลองคต ต.หนองตาคง อ.โปง่น้้าร้อน จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2586) 2586 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข  งานรางน้้าโรงเรียนบา้นน้้าตกพล้ิว ต.พล้ิว อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2587) 2587 อาคารโรงอาหาร (แบบสร้างเอง)   งานโครงสร้าง งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนพล้ิว ต.พล้ิว อ.แหลมสิงห ์จ.

จันทบรีุ
150,000              

 (2588) 2588 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26  งานหลังคา  งานรางน้้า โรงเรียนวัดพงังอน ต.ทบัไทร อ.โปง่น้้าร้อน จ.จันทบรีุ 150,000              

 (2589) 2589 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานร้ือถอน งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นคลองบอน ต.หนองตาคง อ.โปง่น้้าร้อน จ.
จันทบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่105

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2590) 2590 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานร้ือถอน  งานพืน้โรงเรียนบา้นเขาหอม ต.โปง่น้้าร้อน อ.โปง่น้้าร้อน จ.จันทบรีุ 150,000              

 (2591) 2591 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข  งานหลังคา งานประตู-หน้าต่าง โรงเรียนบา้นคลองตาคง ต .โปง่น้้าร้อน อ.โปง่น้้าร้อน 
จ.จันทบรีุ

100,000              

 (2592) 2592 อาคารเรียน แบบ สปช.รย 106 งานพืน้  งานบนัไดโรงเรียนวัดขนุน ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2593) 2593 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 จ้านวน 2 หลัง       งานประตู - หน้าต่าง    โรงเรียนวัดทุง่กบลิ ต.คลองพลู อ.

เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบรีุ
150,000              

 (2594) 2594 อาคารเรียน   แบบ สปช.103/26  งานร้ือถอน     งานประตู - หน้าต่าง    โรงเรียนบา้นไผ่ล้อมสามัคคี ต.ทุง่
ขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2595) 2595 อาคารเรียน แบบ 017  งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนวัดบางกะไชย ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2596) 2596 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26  งานพืน้  งานบนัได โรงเรียนบา้นทรัพย์ประเมิน ต.โปง่น้้าร้อน อ.โปง่น้้าร้อน จ.

จันทบรีุ
150,000              

 (2597) 2597 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26  งานฝ้าเพดาน งานพืน้  งานทาสีโรงเรียนบา้นทุง่ม่วง ต.ทบัไทร อ.โปง่น้้าร้อน จ.
จันทบรีุ

100,000              

 (2598) 2598 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ ์2 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.
จันทบรีุ

150,000              

 (2599) 2599 หอ้งสมุด งานสุขภณัฑ์ งานหลังคา งานพืน้ หอ้งดนตรีไทย งานหลังคา งานทาสี โรงเรียนบา้นเนินดินแดง ต.เทพ
นิมิต อ.โปง่น้้าร้อน จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2600) 2600 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  และอาคารเรียนแบบ แบบ สปช.104/26 งานประตู  งานรางน้้า งานทาสี 
หอ้งสมุด (แบบก้าหนดเอง) งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นปา่วิไล ต.คลองใหญ่ อ.โปง่น้้าร้อน จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2601) 2601 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข  งานพืน้ งานรางน้้าโรงเรียนวัดตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบรีุ 150,000              

 (2602) 2602 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโปง่น้้าร้อน ต.โปง่น้้าร้อน อ.โปง่น้้าร้อน 
จ.จันทบรีุ

200,000              

 (2603) 2603 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26, แบบ ป 1 ก และ แบบ ป1 ข งานพืน้  งานประตู โรงเรียนบา้นจางวาง ต.หนอง
ตาคง อ.โปง่น้้าร้อน จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2604) 2604 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข  งานทาสีโรงเรียนวัดทา่เขา ต.ปากน้้าแหลมสิงห ์อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2605) 2605 อาคารเรียน แบบ 004  งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นประตง(อนุบาลอ.สอยดาว) ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.

จันทบรีุ
200,000              

 (2606) 2606 อาคารเรียนอนุบาล งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองเสม็ด ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2607) 2607 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข  งานทาสีโรงเรียนบา้นช้างข้าม ต.ซ้ึง อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2608) 2608 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข  งานทาสีโรงเรียนวัดซ้ึงบน ต.ซ้ึง อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2609) 2609 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสี งานขัดพืน้โรงเรียนโฆวินฑะ ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2610) 2610 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสี โรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2611) 2611 อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 งานทาสีโรงเรียนบา้นจันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบรีุ 200,000              
 (2612) 2612 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26  (2หลัง) งานทาสีโรงเรียนหนองมะค่า ต.ทุง่ขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบรีุ 100,000              

 (2613) 2613 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (2 หลัง) งานทาสีโรงเรียนวัดน้้าขุ่น ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2614) 2614 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสี โรงเรียนวัดอิมัง้ ต.ซ้ึง อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2615) 2615 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข และอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนวัดวังสรรพรส ต.บอ่ 

อ.ขลุง จ.จันทบรีุ
100,000              



     หนา้ที ่106

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2616) 2616 อาคารเรียน แบบ 004  งานทาสีโรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2617) 2617 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนวัดพลวง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2618) 2618 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานทาสี งานประตู - หน้าต่างโรงเรียนบา้นแหลม ต.เทพนิมิต อ.โปง่น้้าร้อน จ.

จันทบรีุ
150,000              

 (2619) 2619 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานพืน้ อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานพืน้โรงเรียนราษฎร์พฒันาสามัคคี ต.
หนองตาคง อ.โปง่น้้าร้อน จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2620) 2620 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโพธิ์ ต.หนองตาคง อ.โปง่น้้าร้อน จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2621) 2621 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานรางน้้า งานทาสี  บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ งานหลังคา งานประตู -หน้าต่าง

โรงเรียนบา้นปัน้หม้อ ต.เทพนิมิต อ.โปง่น้้าร้อน จ.จันทบรีุ
150,000              

 (2622) 2622 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานพืน้ งานทาสี อาคารเรียน แบบ 017 งานพืน้ ส้วม แบบสร้างเอง  งานประตู
โรงเรียนวัดคลองพลู ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2623) 2623 อาคารเรียน (แบบก้าหนดเอง) งานร้ือถอน งานพืน้ งานประตู - หน้าต่าง งานทาสี  อาคารเรียน แบบ สปช .
103/26 งานหน้าต่างโรงเรียนวัดทา่หวัแหวน ต.ปากน้้าแหลมสิงห ์อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2624) 2624 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นทบัสงฆ์ ต.ทบัช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2625) 2625 หอ้งสมุด งานพืน้โรงเรียนวัดสะตอน้อย ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2626) 2626 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช .201/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองใหญ่

 ต.คลองใหญ่ อ.โปง่น้้าร้อน จ.จันทบรีุ
150,000              

 (2627) 2627 อาคารเรียน แบบ 017 งานพืน้ อาคารเรียน แบบ 004 งานพืน้ อาคารเรียน แบบ สปช .105/29 งานพืน้โรงเรียน
บา้นตามูล ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2628) 2628 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบา้นดงจิก ต.ทบัไทร อ.โปง่น้้าร้อน จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2629) 2629 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานบนัไดโรงเรียนบา้นทบัช้าง ต.ทบัช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบรีุ 200,000              
 (2630) 2630 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานพืน้ โรงเรียนบา้นโปง่เจริญชัย ต.ทบัช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2631) 2631 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบา้นเขาทอง ต.บอ่เวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2632) 2632 อาคารเรียน แบบ 004  งานร้ือถอน งานผนัง งานทางเทา้ ค .ส.ล. งานบนัไดโรงเรียนปากน้้าแหลมสิงห ์ต.ปากน้้า

แหลมสิงห ์อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบรีุ
100,000              

 (2633) 2633 อาคารเรียน แบบ 008 งานผนัง งานประตู - หน้าต่าง งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์
นุกูล) ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบรีุ

100,000              

 (2634) 2634 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนมิตรภาพ 20 ต.บอ่ อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2635) 2635 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานพืน้ โรงเรียนวัดน้้ารัก ต.ทา่หลวง อ.มะขาม จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2636) 2636 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดตกพรม ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2637) 2637 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบา้นเนินมะหาด ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2638) 2638 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2639) 2639 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานพืน้ โรงเรียนบา้นชากไทย ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2640) 2640 อาคารส้านักงาน สปอ. (เดิม) งานเหล็กดัดหน้าต่าง งานประตู โรงเรียนวัดทบัไทร ต.ทบัไทร อ.โปง่น้้าร้อน จ.

จันทบรีุ
200,000              

 (2641) 2641 งานพืน้ทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบา้นบอ่ ต.บอ่ อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2642) 2642 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข และอาคารเรียนแบบ 017งานหลังคา งานทาสี   โรงเรียนวัดวันยาวล่าง ต.วันยาว 

อ.ขลุง จ.จันทบรีุ
100,000              

 (2643) 2643 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา อาคารเรียน แบบ สปช .105/29 งานหลังคา โรงเรียนวัดปากน้้า 
(ประสาทวิทยาคาร) ต.ปากน้้าแหลมสิงห ์อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบรีุ

100,000              

 (2644) 2644 งานหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารโรงเรียนวัดเขาตาหน่วย ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบรีุ 100,000              



     หนา้ที ่107

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2645) 2645 งานหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารโรงเรียนบา้นแหลมสิงห ์ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2646) 2646 อาคารเรียน แบบ 003  งานหลังคาโรงเรียนวัดตะปอนน้อย ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2647) 2647 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นนาสนาดก์ ต.หนองตาคง อ.โปง่น้้าร้อน จ.

จันทบรีุ
150,000              

 (2648) 2648 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข จ้านวน 2 หลัง  งานทาสี   โรงเรียนบา้นทุง่บอน ต.ปถัวี อ.มะขาม จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2649) 2649 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา งานพืน้ ส้วม แบบ 1 ทีน่ัง่ งานหลังคา งานประตู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 

ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบรีุ
100,000              

 (2650) 2650 อาคาเรียน แบบบริจาค งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองระหาน ต.บอ่ อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2651) 2651 ต่อเติมพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นสามสิบพฒันา ต.โปง่น้้าร้อน อ.โปง่น้้าร้อน จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2652) 2652 โรงเรือนเผาขยะ งานหลังคา งานพืน้งาน  หลังคาทางเชื่อม งานรางน้้า งานทางเชื่อมอาคาร โรงเรียนวัดทุง่เพล ต.

ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบรีุ
150,000              

 (2653) 2653 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา งานฝ้าเพดาน  โรงเรียนบา้นหนองสลุด ต.ปถัวี อ.มะขาม จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2654) 2654 งานวางทอ่ระบายน้้าโรงเรียนวัดส้าโรง ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2655) 2655 อาคารเรียน แบบ 008  งานพืน้ งานรางน้้า งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดซ้ึงล่าง(ประชาอุทศิพทิยาคาร) ต.วันยาว 

อ.ขลุง จ.จันทบรีุ
100,000              

 (2656) 2656 ส้วม แบบ สปช.601/26 จ้านวน 2 หลัง งานร้ือถอนงานประตู งานสุขภณัฑ์ งานพืน้ งานทาสี งานสุขาภบิาล
โรงเรียนบา้นบอ่เวฬุ ต.บอ่เวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2657) 2657 ส้วม แบบ 401 งานระบบสุขาภบิาล งานประตู   งานสุขภณัฑ์ งานผนัง งานทาสีโรงเรียนวัดวังจะอ้าย ต.มะขาม 
อ.มะขาม จ.จันทบรีุ

150,000              

 (2658) 2658 อาคารอเนกประสงค์ งานร้ือถอน งานผนัง งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นวังตัก ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2659) 2659 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ 336 งานพืน้ งานประตู - หน้าต่าง โรงเรียนบา้นแปลง ต.หนองตาคง อ.โปง่น้้า

ร้อน จ.จันทบรีุ
150,000              

 (2660) 2660 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ 312 งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นอีมุย ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบรีุ 100,000              

 (2661) 2661 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองใหญ่ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห ์จ.
จันทบรีุ

100,000              

 (2662) 2662 ส้วม แบบก้าหนดเอง งานหลังคา งานผนังโรงเรียนวัดบา้นอ่าง ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2663) 2663 ส้วม แบบก้าหนดเอง งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานประตู งานสุขภณัฑ์และอุปกรณ์หอ้งน้้า งานทาสี โรงเรียน

วัดบางสระเก้า ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบรีุ
100,000              

 (2664) 2664 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 งานฝ้าเพดานงานพืน้โรงเรียนบา้นทพันคร ต.ปถัวี อ.มะขาม จ.จันทบรีุ 100,000              

 (2665) 2665 อาคารโรงอาหาร แบบ สร้างเอง งานพืน้โรงเรียนบา้นตาเรือง ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบรีุ 200,000              
 (2666) 2666 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองน้้าเปน็ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2667) 2667 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นสวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2668) 2668 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง และหอ้งสมุด    งานพืน้ โรงเรียนวัดกะทงิ (ขันธสโรอุปถัมภ)์ ต.พลวง อ.เขาคิชฌ

กูฏ จ.จันทบรีุ
150,000              

 (2669) 2669 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง  งานพืน้โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2670) 2670 อาคารโรงอาหาร  งานพืน้โรงเรียนวัดมะทาย ต.ปถัวี อ.มะขาม จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2671) 2671 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ 312 งานพืน้โรงเรียนบา้นตรอกนอง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2672) 2672 อาคารอเนกประสงค์ งานประตู - หน้าต่าง อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานทาสีโรงเรียนวัดโปง่ ต.ปถัวี อ.

มะขาม จ.จันทบรีุ
150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (2673) 2673 อาคารเรียน แบบ สปช.017  งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ สปช .205/26 งานตาข่าย

เหล็ก  ส้วม แบบ สปช.602/26 งานประตู งานทาสี ส้วม แบบสร้างเอง งานประตู งานทาสี โรงเรียนบา้นมะขาม
 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบรีุ

200,000              

 (2674) 2674 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานรางน้้า งานทาสีโรงเรียนบา้นกระทงิทอง ต.ปะตง อ.สอย
ดาว จ.จันทบรีุ

100,000              

 (2675) 2675 บา้นพกัครู งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นทุง่กร่าง ต .ทบัไทร อ.โปง่น้้าร้อน จ.จันทบรีุ 111,200              
 (2676) 2676 บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ งานพืน้ งานผนัง งานประตู - หน้าต่าง หอ้งน้้านักเรียน งานหลังคา งานพืน้ งานประตู

 งานสุขภณัฑ์ งานทาสีโรงเรียนบา้นเขาแก้ว ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบรีุ
150,000              

 (2677) 2677 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นไทรงาม ต.ทบัช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบรีุ 150,000              
 (2678) 2678 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองบอน ต.คลองใหญ่ อ.โปง่น้้าร้อน จ.จันทบรีุ 100,000              
 (2679) 2679 อาคาร สพป.จันทบรีุ เขต 2 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง  งานทาสี  งานสุขภณัฑ์  งานทางลาด    คนพกิาร 

งานเดินทอ่โสโครก งานเดินทอ่น้้าดี     งานวัสดุทอ่น้้าและอุปกรณ์ โรงเรียนสพป.จันทบรีุ เขต 2 ต.ตลาด อ.เมือง
จันทบรีุ จ.จันทบรีุ

300,000              

 (2680) 2680 อาคารเรียน สปช.105/29 งานผนังคสล. คานคสล. งานฝ้าโรงเรียนบา้นวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2681) 2681 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบางแก้ว ต .บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2682) 2682 พืน้คอนกรีตระหว่างอาคารโรงเรียนบา้นวนทา่แครง ต .บางตีนเปด็ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2683) 2683 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.

ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2684) 2684 อาคารเรียน ป.พศิษ งานผนัง อาคารอเนกประสงค์ ฝ้า ทาสีโรงเรียนสุเหร่าหลวงแพง่ ต .คลองหลวงแพง่ อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

100,000              

 (2685) 2685 อาคารเรียน 105/29งานหลังคาโรงเรียนสุเหร่าสมอเซ ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2686) 2686 หอ้งสมุด งานฝ้า ทาสีโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง ต .บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2687) 2687 ปรับปรุงหอ้งพเิศษบา้นนักวิทยาศาสตร์ สร้างแหล่างเรียนรู้ แซนสเตชั่น ดอร์อิ้ง อาร์ชโรงเรียนอนุบาลวัดปตุิลาธิ

ราชรังสฤษฎิ ์ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
300,000              

 (2688) 2688 อาคารเรียน ป.1 ข ทาสีโรงเรียนวัดเกาะจันทาราม ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2689) 2689 อาคารเรียน แบบกรมสามัญทาสีโรงเรียนวัดบางพระ ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 143,000              
 (2690) 2690 อาคารเรียนสปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดชนะสงสาร ต .นครเนืง่เขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              

 (2691) 2691 อาคารเรียน008 งานหลังคาโรงเรียนวัดโพธาราม ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2692) 2692 อาคารเรียน ป.1ข.และสปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดบา้นนา ต.บางกะไห อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2693) 2693 อาคารอเนกประสงค์แบบ พเิศษ งานฝ้าโรงเรียนวัดบางปลานัก ต .บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 138,400              
 (2694) 2694 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนวัดนิโครธาราม ต.ทา่ไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2695) 2695 อาคารอเนกประสงค์ ฝ้าโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2696) 2696 โรงอาหาร พืน้คสล.โรงเรียนวัดประตูน้้าทา่ไข่ ต.ทา่ไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2697) 2697 อาคารเรียน003 ฝ้า ยิบซ่ัมทาสีโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ต.ทา่ไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2698) 2698 งานพืน้ผิวหนิขัดโรงเรียนวัดดอนทอง ต.บางตีนเปด็ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 300,000              
 (2699) 2699 งานพืน้คสล.โรงเรียนวัดนครเนือ่งเขต ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2700) 2700 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ คสล.ทสีรางน้้าโรงเรียนวัดบางปรง ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (2701) 2701 อาคารเรียน กรมสามัญ งานหลังคาฝ้า เพดานโรงเรียนบา้นแขวงกล่ัน ต .บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 96,300                

 (2702) 2702 อาคารเรียน ป.1 ขงานฝา ถมทรายสนาม โรงเรียนบา้นเกาะดอน ต .คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              

 (2703) 2703 อาคารเรียน 008 งานเสาโรงเรียนวัดจรเข้น้อย ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2704) 2704 อาคารเรียน ป.1 ข กันสาดโรงเรียนแพง่พทิยาภมูิ ต .คลองหลวงแพง่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2705) 2705 อาคารเรียน แบบพเิศษ งานสีโรงเรียนวัดเกาะ ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 149,800              
 (2706) 2706 อาคารเรียน 105/29 พืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดจุกเฌอ ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2707) 2707 หอ้งส้วม พืน้  ระตู  กันสาด โรงเรียนสุเหร่าลาดน้้าขาว ต .คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2708) 2708 อาคารเรียน ป.1 ข เทพืน้คสลถนนโรงเรียนวัดหนามแดง ต .หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2709) 2709 อคารเรียน หลังคาประตูเหล็กโรงเรียนวัดสมานรัตนาราม ต.-บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2710) 2710 อาคารเรียนแบบพเิศษ งานหลังคาโรงเรียนวัดเทีย่งพมิลมุข ต .บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2711) 2711 อคาร105/29พืน้ปกูระเบ้้องโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท้า ต .บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2712) 2712 อาคารเรียน 105/29 งานหลังคากันสาดโรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุงศักด์ิ ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปร้ียว จ.

ฉะเชิงเทรา
100,000              

 (2713) 2713 อาคารเรียน ป.1 ข งานเสา ทาสีโรงเรียนวัดตะพงัคลี ต.โพรงอากาศ อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2714) 2714 สนามกีฬางานพืน้ คสล.โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ ต.สิงโตทอง อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2715) 2715 บา้นพกัครู งานพืน้ งานผนัง งานประตู หน้าต่าง สุขภณัฑ์ส้วมโรงเรียนวัดบน ต .บางปะกง อ.บางปะกง จ.

ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2716) 2716 อาคารเรียน 105/29 งานหลังคา พืน้คสล.โรงเรียนปากคลองบางขนาก ต .บางขนาก อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              

 (2717) 2717 อาคารเรียน 105/29 งานหน้าต่าง งานสีโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 ต.สิงโตทอง อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2718) 2718 ปรับปรุงหอ้งคอมฯประตูหน้าต่าง ฝากระจกโรงเรียนวัดไผ่ด้า ต.ศาลาแดง อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2719) 2719 อาคารเรียน 105/29 งานสีโรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา ต.บงึน้้ารักษ ์อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2720) 2720 อาคารเรียน 217งานฝ้าโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2721) 2721 อาคารโรงอาหาร งานสีโรงเรียนสุเหร่าสมอเอก ต .ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2722) 2722 อาคารเรียน 105/29งานพืน้โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ ต.บงึน้้ารักษ ์อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2723) 2723 อคารเรียน 017งานผนัง งานสีโรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 ต.บงึน้้ารักษ ์อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2724) 2724 ส้วมงานหลังคาสุขภณัฑ์ ประตู งานสีโรงเรียนวัดบงึน้้ารักษ ์ต .บงึน้้ารักษ ์อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2725) 2725 ปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์ พืน้ ทาสีปรับปรุงหอ้งวิทยาศาสตร์ พืน้ ทาสีโรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 ต.หมอนทอง อ.

บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2726) 2726 บา้นพกัครูงานฝ้าเพดานงานพืน้ ประตู หน้าต่าง งานสี งานหลังคาโรงเรียนปากบงึสิงโต ต .สิงโตทอง อ.บางน้้า
เปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

96,000                

 (2727) 2727 อคารเรียน แบบป.1 ข งานพืน้ โรงเรียนวัดบงึตาหอม ต .ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2728) 2728 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน ต .ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 149,600              
 (2729) 2729 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข งานหลังคาโรงเรียนวัดพทุธอุดมวิหาร ต.หมอนทอง อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2730) 2730 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานสี ส้วม งานหลังคางานประตูโรงเรียนประชาฤกษส์มบรูณ์ ต .บางน้้าเปร้ียว 

อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2731) 2731 อาคารเรียน 105/29 งานสี อาคารอเนกประสงค์งานสีโรงเรียนสิทธิสุนทรอุทศิ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้้าเปร้ียว จ.
ฉะเชิงเทรา

100,000              
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 (2732) 2732 อาคารเรียน ป.1 ข รางน้้า อาคารเรียน 017  รางน้้าโรงเรียนวัดหลวงแพง่ ต .ศาลาแดง อ.บางน้้าเปร้ียว จ.

ฉะเชิงเทรา
100,000              

 (2733) 2733 หอ้งคอมพวิเตอร์ ประตู หน้าต่าง งานพืน้ สีโรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง ต .ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              

 (2734) 2734 โรงอาหาร งานแผงเหล็ก งานพืน้ ส้วม ประตู งานสีโรงเรียนสุเหร่าล้าชะล่า ต .ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปร้ียว จ.
ฉะเชิงเทรา

149,900              

 (2735) 2735 อาคารเรียน 017 งานสีโรงเรียนบา้นปลายคลอง 20 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2736) 2736 บา้นพกัครู งานฝ้า พืน้ งานสีโรงเรียนบา้นบงึพระอาจารย์ ต .ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2737) 2737 อาคาร 017 งานสีโรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ ์ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 99,000                
 (2738) 2738 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 ต.บางน้้าเปร้ียว อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 98,600                
 (2739) 2739 อาคารเรียน 105/29 งานหลังคาโรงเรียนวัดคลอง 18 ต.หมอนทอง อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2740) 2740 ปรับปรุงร้ัว คอนกรีต โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม ต.บงึน้้ารักษ ์อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2741) 2741 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้โรงเรียนวัดคลองเจ้า ต.ศาลาแดง อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2742) 2742 อาคารเรียน 105/26 ทาสี ป.1 ข ทาสี ร้ัวโรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 ต.หมอนทอง อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              

 (2743) 2743 โรงอาหาร ประตู เหล็กดัดโรงเรียนสุเหร่าคู้ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2744) 2744 อาคารเรียน ป.1 ข งานพืน้โรงเรียนวัดแคราย ต .ศาลาแดง อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2745) 2745 ลานกีฬาอเนกประสงค์ งานพืน้ คสล.โรงเรียนตลาดคลอง 16 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 200,000              
 (2746) 2746 อาคารเรียน 017 งานพืน้โรงเรียนวัดญาณรังษาราม ต.โพรงอากาศ อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2747) 2747 อาคารเรียน ป.พเิศษ งานหลังคาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต .ศาลาแดง อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 200,000              
 (2748) 2748 อาคารเรียน แบบ 105/29 งานหลังคาโรงเรียนบงึสิงโต ต.หมอนทอง อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2749) 2749 อาคารเรียน ป.1 ข งานเสา งานหน้าต่างโรงเรียนวัดบางสาย ต .โพรงอากาศ อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2750) 2750 บา้นพกัครู งานเสา  อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นดอนเกาะกา ต .ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปร้ียว 

จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2751) 2751 บา้นพกัครู งานหลังคา อาคารโรงพละ งานหลังคา ปรับปรุงภู้ทศัน์ งานพืน้ คสล .โรงเรียนวัดประชาบ้ารุง ต.บาง
ขนาก อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2752) 2752 อาคารเรียน ป.1ฉ งานพืน้ คสล.งานบนัไดโรงเรียนบา้นคลอง 21 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 99,400                

 (2753) 2753 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามงานพืน้โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ ต .โยธะกา อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2754) 2754 ปรับปรุงหอ้งวิทยาศาสตร์ งานฝ้างานหน้าต่าง งานสี หอ้งอนุบาล งานประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดบงึทองหลาง ต .

ศาลาแดง อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา
100,000              

 (2755) 2755 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบงึเทพยา ต .บางน้้าเปร้ียว อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2756) 2756 หอ้งสมุด งานฝ้า งานพืน้ งานประตู หน้าต่าง งานสีโรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา ต .ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปร้ียว 

จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2757) 2757 อาคารเรียน ป.1 พเิศษ 2หลัง  งานสี สนาม บบีแีอลโรงเรียนบา้นสีล้ง ต .สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2758) 2758 อคารเรียน 105/29 งานพืน้โรงเรียนวัดบางผ้ึง ต.บางผ้ึง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2759) 2759 อาคารเรียน 008 งานพืน้โรงเรียนสกัด 80 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2760) 2760 อาคารเรียน  017 งานพืน้โรงเรียนสกัด 40 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2761) 2761 ปรับปรุงหอ้งดนตรีไทย งานประตู งานผนัง งานสีโรงเรียนวัดประชาบ้ารุงกิจ ต .สิบเอ็ดศอก อ.บา้นโพธิ์ จ.

ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2762) 2762 อาคารเรียน 2/28 งานผนังโรงเรียนวัดล่าง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 200,000              
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 (2763) 2763 โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ้ารุง ต .บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2764) 2764 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้ งานบนัได งานเสาโรงเรียนวัดบางสมัคร ต .บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 200,000              

 (2765) 2765 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนประกอบราษฎร์บ้ารุง ต .ทา่สะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2766) 2766 อาคารเรียน 008 งานสีโรงเรียนพระพมิลเสนี ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2767) 2767 อาคารเรียน ป.1 ข  งาน เสาโรงเรียนวัดผาณิตาราม ต .บางกรูด อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2768) 2768 อาคารอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนพรหมานุเคราะห ์ต .บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2769) 2769 อาคารเรียน แบบพเิศษ งานสีโรงเรียนวัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2770) 2770 อาคารเรียน 008  พืน้โรงเรียนวัดสนามจันทร์ ต.บา้นโพธิ์ อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2771) 2771 อาคารเรียน ป.1 ขงานเสาโรงเรียนบา้นบางข้าว ต.บางผ้ึง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2772) 2772 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้โรงเรียนวัดพพิธิประสาทสุนทร ต.ลาดขวาง อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2773) 2773 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนวัดดอนทราย ต .ดอนทราย อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2774) 2774 อาคารเรียน 004 งานสีโรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ต.คลองประเวศ อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2775) 2775 อาคารเรียน 017 งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่ข้ามต้ังตรงจิตร 10 ต.ทา่ข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2776) 2776 อาคารเรียน ป.1 ข งานผนัง งานสีโรงเรียนคลองตาเอี่ยม ต .หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2777) 2777 อาคารเรียน ป.1 ข งานผนัง งสนสี โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม ต .หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2778) 2778 อาคารเรียน ป.1 ข งานพืน้ งานก่ออิฐ ฉาบงานประตูโรงเรียนจันทร์เจริญ ต.ทา่สะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              

 (2779) 2779 อาคารเรียน 105/29 งานฝ้า งานสีโรงเรียนแสมขาววิทยาคาร ต .สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2780) 2780 อาคารเรียน ป.1 ข งานหลังคาโรงเรียนวัดไชยธารา ต .คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 146,700              
 (2781) 2781 อาคารเรียน 017 งานสี งานฝาโรงเรียนสุเหร่าแคราย ต.บางน้้าเปร้ียว อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2782) 2782 อคารเรียน 008งานหลังคาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.คลองขุด อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2783) 2783 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวงสยสีโรงเรียนวัดคลองสวน ต .เกาะไร่ อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2784) 2784 อาคารเรียน ป.พเิศษ งานสีโรงเรียนวัดคลองต้นหมัน ต.คลองบา้นโพธิ์ อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2785) 2785 อาคารเรียน 008 งานสีโรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บ้ารุง) ต.หนองบวั อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2786) 2786 อาคารเรียน 008 งานพืน้โรงเรียนวัดสามกอ ต.สิบเอ็ดศอก อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2787) 2787 อาคารเรียน พืน้ คสล.โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี ต.แหลมประดู่ อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2788) 2788 อาคารเรียน ป 1ข งานทาสีโรงเรียนวัดลาดบวั ต.คลองขุด อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2789) 2789 อาคารเรียน ป.1 ขงานเสาโรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ ต.เกาะไร่ อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2790) 2790 ปรับปรุงสนาม หนิคลุกโรงเรียนวัดอินทาราม ต.หนองตีนนก อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2791) 2791 ปรับปรุงซ่อมแซมหน้าอาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บ้ารุง ต .เทพราช อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2792) 2792 อาคารอเนกประสงค์งานหลังคาโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ต .ทา่พลับ อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2793) 2793 อาคารเรียน แบบพเิศษ งานพืน้โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบ้ารุง ต .โพรงอากาศ อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              

 (2794) 2794 อาคารอเนกประสงค์ งานตะแกงกั้นโรงเรียนวัดรามัญ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2795) 2795 อาคารเรียน 004 งานหลังคาโรงเรียนวัดพนมพนาวาส ต.คลองขุด อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2796) 2796 ปรับทางเดินคอนกรีตโรงเรียนวัดกระทุม่ ต.สนามจันทร์ อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2797) 2797 อาคารเรียน  กรมสามัญงานพืน้ ติดต้ังมุง้ลวด  หอ้งน้้าโรงเรียนวัดศรีมงคล ต .แหลมประดู่ อ.บา้นโพธิ์ จ.

ฉะเชิงเทรา
100,000              

 (2798) 2798 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนวัดเทพราช ต .เทพราช. อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (2799) 2799 อาคารเรียน 008 ปรับปรุงหอ้งเรียนงานบา้น  กั้นหอ้ง งานฝา ก่ออิฐฉาบปนู งานประตู หน้าต่าง งานสีโรงเรียน

วัดทา่สะอ้าน ต.ทา่สะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2800) 2800 อาคารเรียน แบบ 017 งานหน้าต่างโรงเรียนวัดปากน้้า ต.ปากน้้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2801) 2801 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ ต.ทา่ทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2802) 2802 1.อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานปกูระเบือ้ง งานหน้าต่าง 2. เทพืน้ คสล.อาคารประกอบ 3.สนามเด็กเล่น 

ถมทรายโรงเรียนทา่ระหดัราษฎร์สฤษฎิ ์ต .ทา่ทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
100,000              

 (2803) 2803 อาคารเรียนแบบ สปช. 101/26 งานฝาผนังและหน้าต่างโรงเรียนวัดกกสับ ต.ปากน้้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2804) 2804 อาคารเรียน สปช.105/29งานปกูระเบือ้ง ทาสีน้้ามัน ทาทนิเนอร์ ปรับปรุงสนามเด็กเล็กเล่น โรงเรียนวัดบางโรง 

ต.บางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
100,000              

 (2805) 2805 อาคารพยาบาล งานหลังคา ปกูระเบือ้งและทาสีโรงเรียนวัดใหม่บางคล้า ต .บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2806) 2806 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานทาสีโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ ต .เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2807) 2807 อาคารเรียน ปอูิฐบล็อคทางเดินเทา้โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2808) 2808 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปกูระเบือ้ง โรงเรียนวัดสนามช้าง ต .เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2809) 2809 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานติดต้ังประตูกระจก งานหน้าต่างกระจกโรงเรียนบา้นปลายคลอง ต .เสม็ด

เหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2810) 2810 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2811) 2811 อาคารเรียน แบบ ป.พเิศษ งานทาสีโรงเรียนวัดลาดบวัขาว ต .หวัไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2812) 2812 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียน และหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนวัดทางข้ามน้อย ต .หวัไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2813) 2813 อาคารเรียน แบบ 017 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดหวัไทร ต .หวัไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2814) 2814 โรงอาหาร ติดต้ังหลังคาเมทลัชีสโรงเรียนวัดคูมอญ ต .หวัไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2815) 2815 ปรับปรุงบริเวณ ถมดินโรงเรียนไพบลูย์ประชานุกูล ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2816) 2816 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปกูระเบือ้ง โรงเรียนวัดนาเหล่าบก ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.

ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2817) 2817 ลานกีฬาเอนกประสงค์  งานเทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดต้นตาล ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2818) 2818 อาคารอเนกประสงค์ งานปกูระเบือ้งและฝาผนังโรงเรียนวัดหนองปาตอง ต .หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.

ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2819) 2819 อาคารเรียน แบบ 008 งานทาสีโรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2820) 2820 อาคารเรียน แบบ 008 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 และหอ้งสมุด งานทาสีโรงเรียนวัดหนองเค็ด ต.ทา่ถ่าน 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2821) 2821 อาคารเรียนแบบ 017 งานโครงสร้าง,หลังคา, พืน้,ผนัง,ประตูหน้าต่าง,ทาสีโรงเรียนวัดโคกหวัข้าว ต.ทา่ถ่าน อ.
พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2822) 2822 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนวัดดอนทอง ต.ทา่ถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2823) 2823 ปรับปรุงบริเวณ ถมทรายโรงเรียนวัดทา่ลาดเหนือ ต .ทา่ถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2824) 2824 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดทา่เกวียน ต .พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 200,000              
 (2825) 2825 อาคารเรียนแบบ 019 กรมสามัญ งานฝ้าเพดานและประตูกระจกโรงเรียนวัดพงษาราม ต.เกาะขนุน อ.พนมสาร

คาม จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2826) 2826 อาคารเรียน แบบ สปช.202/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นแหลมตะคร้อ ต .เกาะขนุน อ.
พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2827) 2827 1.อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา ฝ้าเพดาน 2.หอ้งพลศึกษา งานฝ้าเพดาน ปกูระเบือ้ง 3.อาคารเรียน แบบ 
สปช.105/29 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดหนองเสือ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              
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 (2828) 2828 อาคารเรียน แบบ สามัญ งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยพลู (ราษฎร์ทพิยานนท์) ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.

ฉะเชิงเทรา
100,000              

 (2829) 2829 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดนาน้อย ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2830) 2830 อาคารเรียน แบบ 008 งานทาสีโรงเรียนบา้นไร่ดอน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2831) 2831 ปรับปรุงพืน้ คสล.โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2832) 2832 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานหลังคาโรงเรียนวัดหนองแหน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              

 (2833) 2833 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดดงยาง ต .หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              

 (2834) 2834 1.โรงอาหาร  2.อาคารป.1ข งานทาสีโรงเรียนวัดสาวชะโงก ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2835) 2835 1.อาคารเรียน แบบ 008 งานทาสี 2. อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานทาสีโรงเรียนวัดบงึกระจับ ต.หนองแหน อ.

พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
100,000              

 (2836) 2836 อาคารเรียน แบบ ป.1ข ,อาคารอเนกประสงค์  งานทาสีโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2837) 2837 ปรับปรุงถนน คสล. และ เทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดบา้นซ่อง ต.บา้นซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2838) 2838 1.อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีภายในหอ้งเรียน 2.อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  งานทาสีภายนอก

หอ้งเรียน 3.ส้วมแบบกรมสามัญ 8 ทีน่ัง่ งานทาสีภายใน 4.ส้วมแบบกรมสามัญ 8 ทีน่ัง่ งานทาสีภายนอก
โรงเรียนวัดหวักระสังข์ ต.บา้นซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2839) 2839 1.โรงอาหาร งานปกูระเบือ้ง 2. ร้ัวโรงเรียน ทาสีโรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ต.บา้นซ่อง อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา

100,000              

 (2840) 2840 อาคารเรียน งานทาสี ฝาผนังกั้นหอ้งโรงเรียนวัดหนองปรือ ต .เขาหนิซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2841) 2841 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นหนองหว้า ต .บา้นซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              

 (2842) 2842 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ติดต้ังกระจกกั้นหอ้งพร้อมประตูโรงเรียนบา้นหนองแสง ต .เขาหนิซ้อน อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชิงเทรา

100,000              

 (2843) 2843 งานปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต .บา้นซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2844) 2844 ปรับปรุงหอ้งดนตรีสากล(อาคารอเนกประสงค์)โรงเรียนบา้นเขาหนิซ้อน ต.เขาหนิซ้อน อ.พนมสารคาม จ.

ฉะเชิงเทรา
200,000              

 (2845) 2845 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นช้าขวาง ต .เขาหนิซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              

 (2846) 2846 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  และอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312  งานติดต้ังกันสาดและงานปรับปรุงถนน 
คสล.โรงเรียนบา้นปรือวาย ต.เขาหนิซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2847) 2847 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นม่วงโพรง ต.เขาหนิซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2848) 2848 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานรางน้้าฝนโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ ต.เขาหนิซ้อน อ.พนมสารคาม จ.

ฉะเชิงเทรา
100,000              

 (2849) 2849 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองกลางดง ต .เขาหนิซ้อน อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา

100,000              

 (2850) 2850 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคากันสาดโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน ต .เขาหนิซ้อน อ.พนมสาร
คาม จ.ฉะเชิงเทรา

100,000              

 (2851) 2851 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานเทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดล้ามหาชัย ต.เขาหนิซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (2852) 2852 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 ติดต้ังเหล็กดัดและประตูกระจก

โรงเรียนบางพะเนียง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
100,000              

 (2853) 2853 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นอ่างทอง ต .คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              

 (2854) 2854 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคากันสาด เทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นทา่ม่วง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต 
จ.ฉะเชิงเทรา

100,000              

 (2855) 2855 ปรับปรุงพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นยางแดง ต .คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2856) 2856 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองยาง ต .คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 200,000              
 (2857) 2857 1.อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปกูระเบือ้ง, 2.อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานปกูระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นลาดกระทงิ ต .ลาดกระทงิ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2858) 2858 อาคารโรงอาหาร งานปกูระเบือ้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2859) 2859 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และอาคารเรียน แบบ ป.1ข งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่ซุง ต.ลาดกระทงิ อ.สนาม

ชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2860) 2860 1.อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานฝ้าเพดาน ทาสี 2.อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้น
 ก.ม.7 ต.ลาดกระทงิ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2861) 2861 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานทาสีโรงเรียนสวนปา่อุปถัมภ ์ต.ลาดกระทงิ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2862) 2862 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดช้าปา่งาม ต .ทา่กระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              

 (2863) 2863 อาคารเรียนแบบ ป.1ข และอาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต.ทา่กระดาน อ.
สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

100,000              

 (2864) 2864 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นทา่กระดาน ต .ทา่กระดาน อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา

100,000              

 (2865) 2865 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคา ฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนบา้นกระบกเต้ีย ต .ทา่กระดาน อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา

100,000              

 (2866) 2866 1.บา้นพกัครู แบบ สปช.303/28  2.อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานทาสีและงานหลังคาโรงเรียน
บา้นทา่เลียบ ต.ทา่กระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2867) 2867 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนา ต.ทา่กระดาน อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2868) 2868 โรงอาหาร งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโปง่เจริญ ต .ทา่กระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 200,000              
 (2869) 2869 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนิแร่ ต .ทา่กระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              

 (2870) 2870 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นสุ่งเจริญ ต.ทา่กระดาน อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2871) 2871 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโปร่งเกตุ ต .ทา่กระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              

 (2872) 2872 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่ส่อหงษา ต .ทา่กระดาน อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2873) 2873 โรงอาหาร งานปกูระเบือ้ง กั้นฝาผนังโรงเรียนบา้นวังคู ต .ทุง่พระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2874) 2874 อาคารเรียนชั่วคราวปฏรูิป งานฝ้าเพดาน ,ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นอ่างตะแบก ต .ทุง่พระยา อ.สนามชัยเขต จ.

ฉะเชิงเทรา
100,000              

 (2875) 2875 เทพืน้ถนน คสล.หน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโคกตะเคียนงาม ต .ทุง่พระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2876) 2876 ส้วม แบบ สปช.601/29 งานหลังคา ,พืน้โรงเรียนบา้นมาบนาดี ต.ทุง่พระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2877) 2877 1.อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปกูระเบือ้ง 2.อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานปกูระเบือ้งโรงเรียน

บา้นทา่ทองด้า ต.ทุง่พระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2878) 2878 บา้นพกัครู แบบ องค์การ งานฝ้าเพดาน ฝาผนังโรงเรียนบา้นคลองอุดม ต .ทุง่พระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              

 (2879) 2879 ปรับปรุงอาคารบริการส่ือการสอน งานโครงหลังคา ,ฝาผนัง,ประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต.ทุง่พระยา 
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2880) 2880 อาคารเรียน แบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห ์ต .วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2881) 2881 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์ต .วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2882) 2882 ปรับปรุงถนน คสล.โรงเรียนบา้นหนองน้้าขาวเจริญราษฎร์ ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2883) 2883 งานหน้าต่างบานทบึ ทาสีภายนอกอาคารเรียน แบบ สปช . 101/26 และอาคารเรียน สปช. 105/26โรงเรียนบา้น

เขาสะทอ้น ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
100,000              

 (2884) 2884 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 , อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26, อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 
งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองปลาไหลราษฎร์บ้ารุง ต .หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2885) 2885 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.
ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2886) 2886 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียน อาคารอเนกประสงค์ งานหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนทุง่สะเดาประชาสรรค์ ต .วังเย็น อ.แปลงยาว
 จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2887) 2887 อาคารเรียน แบบ 008 งานทาสี งานฝ้าเพดาน, อาคารเรียน แบบ 017 งานประตูโรงเรียนวัดวังเย็น ต.วังเย็น อ.
แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2888) 2888 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และ สปช.105/29 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนตลาดบางบอ่ ต .แปลงยาว อ.แปลง
ยาว จ.ฉะเชิงเทรา

200,000              

 (2889) 2889 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นคลองสอง ต .แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.
ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2890) 2890 ปรับปรุงสภาพส่ิงแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้ โดยร้ือถอนพืน้ คสล . และเทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดหวัส้าโรง ต.หวัส้าโรง
 อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2891) 2891 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองสทติ ต .หวัส้าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2892) 2892 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ ต.หวัส้าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              

 (2893) 2893 อาคารอเนกประสงค์ แบบ กรมสามัญ งานปกูระเบือ้ง ,ติดต้ังประตูลวดตาข่ายพร้อมผนังตาข่ายโรงเรียนวัดไผ่
แก้ว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2894) 2894 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.
ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2895) 2895 อาคารเรียน แบบพเิศษ งานเทพืน้ คสล .โรงเรียนวัดหนิดาษ ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2896) 2896 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคา ,ติดต้ังประตูลวดตาข่ายพร้อมผนังตาข่ายโรงเรียนวัดสะแกงาม ต .ดง

น้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
100,000              

 (2897) 2897 ปรับปรุงบริเวณ ถมดินโรงเรียนวัดแสนภมุราวาส ต .เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2898) 2898 ปรับปรุงพืน้ คสล.โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พนิิจค้าประชาสรรค์) ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2899) 2899 บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ งานหลังคาและพืน้โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ต .เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2900) 2900 งานอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่กลอย ต .ทา่ตะเกียบ อ.ทา่ตะเกียบ 

จ.ฉะเชิงเทรา
200,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (2901) 2901 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดทุง่ยายชี ต.ทา่ตะ เกียบ อ.ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 149,600              
 (2902) 2902 อาคารอเนกประสงค์ สปช.105/26 งานพืน้และประตู ทาสีโรงเรียนบา้นหนองปรือกันยาง ต .ทา่ตะเกียบ อ.ทา่

ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2903) 2903 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานหลังคา และบา้นพกัครูแบบ 301/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่คาน ต.ทา่
ตะเกียบ อ.ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2904) 2904 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองประโยชน์ ต .ทา่ตะเกียบ อ.ทา่
ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

200,000              

 (2905) 2905 อาคารอเกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานหลังคากันสาด และปรับปรุงบริเวณ ถมดินโรงเรียนบา้นอ่างเตย ต .
ทา่ตะเกียบ อ.ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2906) 2906 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเทพพนาราม ต.ทา่ตะเกียบ อ.ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              

 (2907) 2907 ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29โรงเรียนบา้นหนองปลาซิว ต.ทา่ตะเกียบ อ.ทา่ตะเกียบ จ.
ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2908) 2908 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  งานหลังคาโรงเรียนสียัดพฒันา ต.ทา่ตะเกียบ อ.ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2909) 2909 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  งานปกูระเบือ้ง,ติดต้ังประตูเหล็กดัดโรงเรียนบา้นกรอกสะแก ต.คลองตะเกรา 

อ.ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
100,000              

 (2910) 2910 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองคอก ต.คลองตะเกรา อ.ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 200,000              
 (2911) 2911 ปรับปรุงเทพืน้ถนน คสล.โรงเรียนบา้นร่มโพธิ์ทอง ต.คลองตะเกรา อ.ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2912) 2912 1.อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  2.ส้วม 3.อาคารเรียน แบบสร้างเอง งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเทพประทาน

 ต.คลองตะเกรา อ.ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2913) 2913 อาคารเอนกประสงค์แบบสปช.204/26 งานเทคานและพืน้คสล.โรงเรียนบา้นทุง่ส่าย ต.คลองตะเกรา อ.ทา่
ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2914) 2914 อาคารแบบสปช.105/29งานติดต้ังหน้าต่างเหล็กดัดและเทพืน้คสล.โรงเรียนบา้นหนองขาหยั่ง ต.คลองตะเกรา 
อ.ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2915) 2915 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  จ้านวน 3 หลัง งานติดต้ังประตู หน้าต่างเหล็กดัดโรงเรียนบา้นหว้ยตะปอก ต.
คลองตะเกรา อ.ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2916) 2916 อาคารเรียนแบบสปช.105/29หลังที1่ งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นธรรมรัตน์ใน ต .คลองตะเกรา อ.ทา่ตะเกียบ จ.
ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2917) 2917 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานปกูระเบือ้งและเทพืน้คสล .โรงเรียนบา้นศรีเจริญทอง ต.คลองตะเกรา อ.ทา่ตะเกียบ
 จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2918) 2918 อาคารเรียนแบบสปช.105/29งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังหนิ ต .คลองตะเกรา อ.ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2919) 2919 อาคารเรียนแบบ008งานหลังคาแผงบงัแดดโรงเรียนวัดศรีสุตาราม ต .เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2920) 2920 งานปรับปรุงภมูิทศัน์                                1.งานผิวจราจรค.ส.ล.หนา12เซนติเมตร                   2.ทราย

หยาบรองพืน้โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ ์ต .คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2921) 2921 อาคารเรียนแบบ ป1ข ต่อเติม 5 หอ้งเรียน งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดคลองเขื่อน ต .คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.
ฉะเชิงเทรา

100,000              

 (2922) 2922 ปรับปรุงถนนถมดินลูกรังโรงเรียนวัดบา้นกล้วย ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2923) 2923 อาคารเรียนแบบ 008 งานทาสีโรงเรียนวัดก้อนแก้ว ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2924) 2924 งานทาสีร้ัวโรงรียนโรงเรียนวัดหนองบวั ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2925) 2925 อาคารเรีบนแบบ008งานฝาผนังพืน้ไม้โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ ต .เขาหนิซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2926) 2926 อาคารอนุบาลงานหลังคาโรงเรียนวัดสระสองตอน ต .หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2927) 2927 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นอ่างเสือด้า ต.ทา่ตะเกียบ อ.ทา่ตะเกียบ จ.

ฉะเชิงเทรา
100,000              

 (2928) 2928 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดบางตลาด ต .บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2929) 2929 เทพืน้คสล. ปรับปรุงบริเวณหนิคลุกโรงเรียนวัดหวัสวน ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2930) 2930 อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง งานปกูระเบือ้งโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บ้ารุง ต .ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.

ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2931) 2931 อาคาเรียนแบบป.1ข เปล่ียนฝาผนังอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดธารพดู ต .บา้นซ่อง อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (2932) 2932 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียนแบบ ป1 ขโรงเรียนวัดแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2933) 2933 อาคารเรียนแบบสปช.017งานปกูระเบือ้งและอาคารเรียนและอาคารเรียนแบบสปช .105/29 งานปกูระเบือ้งทาสี

โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ ต .ลาดกระทงิ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (2934) 2934 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นคลองยายสร้อย ต .ทุง่พระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (2935) 2935 อาคารส้านักงาน งานหลังคาแผงบงัแดดโรงเรียนสพป .ฉะเชิงเทรา เขต 2 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.

ฉะเชิงเทรา
300,000              

 (2936) 2936 อาคารเรียนแบบสปช.103/26 งานหน้าต่าง โรงเรียนวัดสามร่ม ต.บางเล่า อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 100,000              
 (2937) 2937 โรงอาหารแบบสร้างเอง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยกะป ิต .หว้ยกะป ิอ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 194,800              
 (2938) 2938 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนวัดหนองยาง ต.หนองบอนแดง อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2939) 2939 อาคารเรียนแบบ 017 ก เปล่ียนหน้าต่างอลูมิเนียมบานเล่ือน กระจกสีชา เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบา้นโปง่

(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) ต.หนองซ้้าซาก อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ
100,000              

 (2940) 2940 อาคารเรียน ป.1 ข เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นมาบล้าบดิ ต .คลองกิ่ว อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2941) 2941 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นโสม ต .คลองกิ่ว อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2942) 2942 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหนองไผ่แก้ว ต.หนองไผ่แก้ว อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2943) 2943 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนวัดเฉลิมลาภ ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2944) 2944 อาคารเรียน แบบ 017 ก เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นชากนา ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2945) 2945 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข เปล่ียนหลังคา ส้วม เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นมาบกรูด ต.บา้นบงึ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 150,000              

 (2946) 2946 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ผนังปกูระเบือ้ง อาคาร 017 ก ปรับปรุงโครงหลังคาโรงเรียนวัดบญุญราศรี ต .
คลองต้าหรุ อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ

150,000              

 (2947) 2947 อาคารเรียน แบบ 004 ทาสีโรงเรียนวัดบางเปง้ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2948) 2948 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26 เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ส้วม แบบ สปช. 601/26 เปล่ียนประตู

ทาสีโรงเรียนบา้นตาลด้า ต.หนองอิรุณ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ
150,000              

 (2949) 2949 ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นปา่ยุบ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 200,000              
 (2950) 2950 โรงอาหาร ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหมืน่จิต ต .คลองกิ่ว อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 100,000              
 (2951) 2951 บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ ฝา ทาสีโรงเรียนบา้นเนินโมก ต .หนองอิรุณ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 137,000              
 (2952) 2952 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ประตู หน้าต่าง อาคารเรียน แบบ 017 ทาสี                            โรงเรียน

อนุบาลวัดอู่ตะเภา ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ
200,000              

 (2953) 2953 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนบา้นมาบไผ่ ต.มาบไผ่ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2954) 2954 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ข ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ต.หนองรี อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 188,200              
 (2955) 2955 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา ต.บา้นสวน อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 200,000              
 (2956) 2956 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 รางระบายน้้า ปรับปรุงพืน้บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวัดเตาปนู ต .เสม็ด อ.

เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ
150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2957) 2957 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 รางน้้า ทาสีโรงเรียนบา้นหนองซ้้าซาก ต .หนองซ้้าซาก อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2958) 2958 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 หลังคา ผนัง ประตูโรงเรียนบา้นปากคลองโรงนาค ต .อ่างศิลา อ.เมือง

ชลบรีุ จ.ชลบรีุ
150,000              

 (2959) 2959 อาคารเรียน แบบ 008 ทาสีโรงเรียนบา้นหนองเสือช้าง ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2960) 2960 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นคลองพลู ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2961) 2961 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ทาสีโรงเรียนอนุบาลบา้นบงึ(อ้านาจคุณูปถัมภ)์ ต.บา้นบงึ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 149,800              
 (2962) 2962 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 พืน้โรงเรียนนาปา่มโนรถ ต.นาปา่ อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2963) 2963 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ข ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .มาบไผ่ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 148,800              
 (2964) 2964 อาคารอเนกประสงค์ ประตู หอ้งสมุด รางน้้า ส้วม หลังที ่1 ประตู ทาสี ส้วม หลังที ่2 ทาสี อาคารเรียน แบบ 

สปช. 105/29 ทาสี หอพระ ทาสีโรงเรียนบา้นหนองประดู่ ต.หา้งสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรีุ
69,200                

 (2965) 2965 เทพืน้ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองเขิน ต.หนองชาก อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 147,700              
 (2966) 2966 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26 พืน้โรงเรียนบา้นเขาแรต ต.มาบไผ่ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 100,000              
 (2967) 2967 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นมาบคล้า ต.คลองกิ่ว อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 100,000              
 (2968) 2968 อาคารเรียน แบบพเิศษ พืน้โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ ต .หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรีุ 199,000              
 (2969) 2969 เทพืน้ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) ต.หนองอิรุณ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 200,000              
 (2970) 2970 อาคารเรียน แบบ อบจ. พืน้โรงเรียนบา้นเขาดิน ต.หนองซ้้าซาก อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2971) 2971 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ข พืน้โรงเรียนชุมชนบา้นอ่างเวียน ต.หนองอิณ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2972) 2972 อาคารเรียน แบบ ป 2 พเิศษ ทาสีโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบรีุ ต .แสนสุข อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 200,000              
 (2973) 2973 ทาสีร้ัวโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม ต.บางทราย อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 148,000              
 (2974) 2974 อาคารเรียน พืน้โรงเรียนบา้นหว้ยสาลิกา ต .หนองไม้แดง อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2975) 2975 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนบา้นปา่แดง(ไชยอุปถัมภ)์ ต.หนองอิรุณ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 149,600              
 (2976) 2976 อาคารเรียน แบบ 017 ก พืน้ โรงอาหาร พืน้ ร้ัว ทาสีโรงเรียนบา้นช่องมะเฟอืง ต .หนองรี อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 150,000              

 (2977) 2977 อาคารเรียน พืน้โรงเรียนบา้นหวัโกรก ต .หนองรี อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2978) 2978 อาคารเรียน แบบ 017 ผนัง อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 หลังคา ฝ้าเพดาน ส้วม หลังคา พืน้ ประตู โถส้วม

โรงเรียนวัดผาสุการาม ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ
149,900              

 (2979) 2979 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ฝ้าเพดาน ทาสี  อาคารอเนกประสงค์  ทาสีโรงเรียนบา้นหนองชาก(ประโยชน์
บพุการีอุทศิ) ต.หนองชาก อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ

147,000              

 (2980) 2980 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ประตู หน้าต่าง ผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นหนองผักหนาม ต.หนองใหญ่ อ.หนอง
ใหญ่ จ.ชลบรีุ

100,000              

 (2981) 2981 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเทา้ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองปลาไหล ต .บา้นบงึ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2982) 2982 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 พืน้ อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 พืน้โรงเรียนบา้นคลองสิบแปด ต.เขาซก 

อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรีุ
150,000              

 (2983) 2983 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนบา้นหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2984) 2984 หอ้งส่งเสริมหตัถกรรไทย พืน้ หลังคา ผนัง ฝ้าเพดาน ทาสี หอ้งส่งเสริมความสามารถพเิศษ พืน้ ฝ้าเพดาน ผนัง 

ทาสีโรงเรียนอนุบาลชลบรีุ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ
300,000              

 (2985) 2985 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ ทาสีโรงเรียนบา้นวังตะโก ต.ข้างคอก อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2986) 2986 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 (อาคาร 3) พืน้ อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 (อาคาร 4) พืน้ โรงเรียนวัด

ทอ้งคุ้ง ต.นาปา่ อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ
197,100              

 (2987) 2987 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ประตู ลวดตาข่ายถักโรงเรียนบา้นชากพดุซา ต .หว้ยกะป ิอ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (2988) 2988 ส้วม หลังคา พืน้ ผนัง ประตู โถส้วม ทาสี ร้ัว ทาสีโรงเรียนวัดนาเขื่อน ต.นาปา่ อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2989) 2989 อาคารเรียน ประตู ฝ้าเพดาน ทาสี ปรับพืน้บริเวณอาคารโรงเรียนวอนนภาศัพท ์ต.แสนสุข อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 148,400              

 (2990) 2990 โรงอาหาร แบบกรมสามัญ 312 หลังคาโรงเรียนบา้นบงึกระโดน ต .หนองอิรุณ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 100,000              
 (2991) 2991 อาคารเรียน หน้าต่าง พืน้โรงเรียนอนุบาลพทุธยาคม (วัดเขาบางทราย) ต.บางทราย อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2992) 2992 อาคารเรียน แบบ 017 พืน้ โรงอาหาร เทพืน้ด้านหน้าโรงเรียนชุมชนบา้นหวักุญแจ ต .บา้นบงึ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 147,500              

 (2993) 2993 อาคารเรียน แบบ 017 พืน้ ส้วม พืน้ ผนัง ทอ่น้้า ทาสี โรงเรียนบา้นแหลมแทน่ ต .แสนสุข อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 150,000              

 (2994) 2994 อาคารอเนกประสงค์ ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองตะเคียน ต .คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรีุ 149,900              
 (2995) 2995 โรงอาหาร พืน้โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบลูย์ราษฏร์วิทยา) ต.บา้นปกึ อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 147,800              
 (2996) 2996 โรงอาหาร พืน้ อาคารเรียน แบบ สปช . 105/29 พืน้โรงเรียนบา้นหนองตะโก ต.บา้นสวน อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 147,800              

 (2997) 2997 อาคารเรียน แบบ 004 ทาสีโรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) ต.เสม็ด อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2998) 2998 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม ต.บา้นบงึ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (2999) 2999 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ข พืน้ เหล็กดัดประตู-หน้าต่าง ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดคลองใหญ่ ต.หนองอิรุณ อ.บา้นบงึ 

จ.ชลบรีุ
100,000              

 (3000) 3000 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานทาสีโรงเรียนวัดโคกขี้หนอน ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3001) 3001 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26  งานทาสี  งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเขาอ้านวยสุข ต .หนอง

เหยีง อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ
100,000              

 (3002) 3002 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานปกูระเบือ้ง งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26  งานหลังคา
โรงเรียนบา้นเนินทุง่ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรีุ

100,000              

 (3003) 3003 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานหลังคา อาคารเรียน แบบ ป 1 ข. งานทาสีโรงเรียนวัดบา้นเก่า ต.บา้นเก่า 
อ.พานทอง จ.ชลบรีุ

150,000              

 (3004) 3004 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสี อาคารเรียน แบบ อบจ.ชลบรีุ  งานทาสีโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม ต .
สระส่ีเหล่ียม อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ

150,000              

 (3005) 3005 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนบา้นน้้าซับ ต.นาวังหนิ อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 99,000                
 (3006) 3006 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยตากด้าย ต .หนองต้าลึง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3007) 3007 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนวัดบางนาง ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3008) 3008 อาคารเรียน แบบ 004 งานทาสีโรงเรียนวัดเกาะลอย ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3009) 3009 อาคารเรียน แบบ 017 ก งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดอัมพวนาราม ต .นาวังหนิ อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3010) 3010 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานทาสีโรงเรียนวัดทุง่เหยีง ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3011) 3011 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทบัร้าง ต .บอ่ทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ 90,000                
 (3012) 3012 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดแปลงเกต ต .หนองเหยีง อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3013) 3013 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสี อาคารเรียน แบบ สปช .103/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นแปลงกระถิน ต.หวัถนน

 อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ
100,000              

 (3014) 3014 อาคารเรียน  แบบ 216 ค งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 300,000              
 (3015) 3015 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสี งานปกูระเบือ้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 150,000              

 (3016) 3016 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานทาสีโรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3017) 3017 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นตลาดเนินหนิ ต .ธาตุทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ 123,000              



     หนา้ที ่120

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3018) 3018 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นโค้งประดู่ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.

ชลบรีุ
100,000              

 (3019) 3019 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข หลังที ่1 งานพืน้ อาคารเรียน แบบ ป 1 ข  หลังที ่2 งานพืน้โรงเรียนบา้นสระส่ีเหล่ียม 
ต.สระส่ีเหล่ียม อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ

150,000              

 (3020) 3020 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองข่า ต .หนองเหยีง อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3021) 3021 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองเกตุ ต.บอ่กวางทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3022) 3022 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนวัดบา้นศาลา ต .บา้นเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3023) 3023 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนวัดหนองกะขะ ต.หนองหงษ ์อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3024) 3024 อาคารเรียน แบบ อบจ.ชลบรีุ งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นย่านซ่ือ ต .บา้นเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3025) 3025 อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดกลางคลองหลวง ต .ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3026) 3026 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเนินถาวร ต .บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3027) 3027 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแปลง(รามค้าแหงอนุสรณ์ ๗) ต.เกาะ

จันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรีุ
150,000              

 (3028) 3028 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุม่ ต .หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 150,000              

 (3029) 3029 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร้างเอง งานปกูระเบือ้ง งานทาสี
โรงเรียนวัดนากระรอก ต.ทุง่ขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ

150,000              

 (3030) 3030 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานรางน้้าฝน อาคารเรียน แบบ สปช .105/29 ปรับปรุง่ใหม่ งานปกูระเบือ้ง 
โรงเรียนวัดศรีประชาราม ต.บา้นเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ

197,000              

 (3031) 3031 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเนิน ต .นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3032) 3032 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองเสม็ด ต .บอ่กวางทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ 83,900                
 (3033) 3033 อาคารเรียน แบบ อาคารไม้ทรงจั่ว 2 ชั้น  งานปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ต .วัดโบสถ์ อ.พนัส

นิคม จ.ชลบรีุ
150,000              

 (3034) 3034 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองไผ่แก้ว ต.หนองเหยีง อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3035) 3035 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนวัดเนินตามาก ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3036) 3036 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดปา่แก้ว ต .หวัถนน อ.พนัส

นิคม จ.ชลบรีุ
150,000              

 (3037) 3037 อาคารเรียน แบบ อบจ งานหลังคาโรงเรียนบา้นทุง่น้อย ต .วัดสุวรรณ อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3038) 3038 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสี อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเกาะโพธิ์(วัน

ครู2500) ต.ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรีุ
200,000              

 (3039) 3039 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร้างเอง งานพืน้โรงเรียนบา้นสามแยก ต .ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3040) 3040 บา้นพกัครู แบบ องค์การ จ้านวน 5 หลัง งานปรับพืน้ถมดิน งานผนัง งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดหนองต้าลึง ต .

หนองต้าลึง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ
200,000              

 (3041) 3041 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สามัญ งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นตลาดทุง่เหยีง ต .หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.
ชลบรีุ

150,000              

 (3042) 3042 โรงอาหาร แบบสร้างเอง งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองชุมเหด็ ต .เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3043) 3043 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา บา้นพกัครู แบบ 

สปช.301/26 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นวังมะเด่ือ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ
100,000              

 (3044) 3044 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานทาสีโรงเรียนวัดโคกเพลาะ ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3045) 3045 บา้นพกัครู แบบ องค์การ  จ้านวน 4 หลัง งานหลังคา งานปกูระเบือ้ง โรงอาหาร แบบ องค์การ งานหลังคา

โรงเรียนวัดหว้ยยาง ต.หนองหงษ ์อ.พานทอง จ.ชลบรีุ
150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3046) 3046 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานรางน้้าฝน หอ้งสมุด แบบ สร้างเอง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี 

งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม ต .หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ
150,000              

 (3047) 3047 โรงอาหาร แบบ สร้างเอง งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นชุมนุมปรกฟา้ ต .เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3048) 3048 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ปบูล็อคโรงเรียนบา้นคลองตาเพชร ต .พลวงทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ 147,000              
 (3049) 3049 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปกูระเบือ้ง ร้ัว งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองโอ่ง ต .วัดสุวรรณ อ.บอ่ทอง จ.

ชลบรีุ
100,000              

 (3050) 3050 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204/26 งานปกูระเบือ้ง ส้วม แบบ สร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบา้นบงึตะกู ต .
ธาตุทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ

150,000              

 (3051) 3051 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสี  อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร้างเอง งานทาสีโรงเรียนวัดโปง่ตามุข ต .หนอง
หงษ ์อ.พานทอง จ.ชลบรีุ

150,000              

 (3052) 3052 อาคารเรียน แบบ กิ้งถาวร  งานทาสี  อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร้างเอง งานทาสีโรงเรียนวัดพานทอง ต .พาน
ทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ

150,000              

 (3053) 3053 ส้วม แบบ สร้างเอง งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดเนินสัก ต .นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3054) 3054 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดเขาวนาพทุธาราม ต .ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรีุ 100,000              

 (3055) 3055 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานผนัง งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นไร่เสธ์ ต .หนองเหยีง อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 149,600              

 (3056) 3056 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานทาสี  งานตาข่ายเหล็กโรงเรียนสวนปา่คลองตาเพชรบน
 ต.พลวงทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ

100,000              

 (3057) 3057 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร้างเอง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเขาดินวังตาสี ต .สระส่ีเหล่ียม อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 150,000              

 (3058) 3058 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นบอ่กวางทอง ต .บอ่กวางทอง อ.บอ่
ทอง จ.ชลบรีุ

150,000              

 (3059) 3059 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานทาสี งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ ต .หนองขยาด อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบรีุ

100,000              

 (3060) 3060 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนบา้นสระนา ต.นาวังหนิ อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3061) 3061 อาคาร อบจ.ชลบรีุ แบบ L 3 ชั้น งานทาสีโรงเรียนสพป.ชลบรีุ เขต 2 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 300,000              
 (3062) 3062 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานรางน้้าฝน อาคารเรียน แบบ สปช .103/26 งานรางน้้าฝน งานหลังคาโรงเรียนบา้น

หว้ยหวาย ต.ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรีุ
150,000              

 (3063) 3063 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.103/26 งานปกูระเบือ้ง งานปรับพืน้ งานเทพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนอง
พรหม ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ

150,000              

 (3064) 3064 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเขาสัตตพรหม ต .เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3065) 3065 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร้างเอง งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ ต .หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 150,000              

 (3066) 3066 อาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 งานฝ้าเพดาน  งานขัดพืน้ ทายูริเทนโรงเรียนบา้นคลองปริง ต .เกษตรสุวรรณ 
อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ

100,000              

 (3067) 3067 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  งานปกูระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรีุ 200,000              

 (3068) 3068 อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลบอ่ทอง ต .บอ่ทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ 200,000              
 (3069) 3069 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร้างเอง งานปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนวัดหนองปรือ (สามัคคีราษฎร์บ้ารุง) ต.

หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ
100,000              



     หนา้ที ่122

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3070) 3070 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานปกูระเบือ้ง  งานทาสีอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานปู

กระเบือ้งโรงเรียนบา้นธรรมรัตน์ ต .เกษตรสุวรรณ อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ
150,000              

 (3071) 3071 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26  งานทาสีโรงเรียนบา้นเจ็ดเนิน ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3072) 3072 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสี งานปกูระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ สปช .103/26 งานทาสีโรงเรียนบา้น

คลองใหญ่ ต.บอ่ทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ
100,000              

 (3073) 3073 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเขาใหญ่ ต .พลวงทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3074) 3074 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสี อาคารเรียน แบบ 103/26 หลังที ่1 งานทาสี อาคารเรียน 103/26 

หลังที ่2 งานทาสีโรงเรียนบา้นขุนช้านาญ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ
150,000              

 (3075) 3075 อาคารเรียน แบบ 017 งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต .นาวังหนิ อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3076) 3076 ปรับปรุงภมูิทศัน์สนามหน้าอาคารเรียน แบบ 004  งานปกูระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลวัดโคกทา่เจริญ ต .พานทอง 

อ.พานทอง จ.ชลบรีุ
200,000              

 (3077) 3077 อาคารเรียน แบบ 017 งานทาสีโรงเรียนวัดนาวังหนิ ต.นาวังหนิ อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3078) 3078 อาคารเรียน แบบ 004 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดโปง่ปากดง (สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.

ชลบรีุ
150,000              

 (3079) 3079 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนวัดหนองสังข์ ต .หนองเหยีง อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 150,000              

 (3080) 3080 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นบางหกั ต.บางหกั อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3081) 3081 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร้างเอง งานปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส ต .บางนาง อ.พานทอง 

จ.ชลบรีุ
100,000              

 (3082) 3082 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองยาง ต .หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3083) 3083 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นทบัสูง ต.บอ่ทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3084) 3084 อาคารเรียน  แบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ต.วัดสุวรรณ อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3085) 3085 อาคารเรียน แบบ สร้างเอง งานทาสีโรงเรียนวัดหนองกาน้้า ต .หนองหงษ ์อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3086) 3086 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นอ้าเภอ ต .นา

จอมเทยีน อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ
150,000              

 (3087) 3087 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดหนองจับเต่า ต .
นาจอมเทยีน อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ

200,000              

 (3088) 3088 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29โรงเรียนบา้นกม.หา้ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3089) 3089 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3090) 3090 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนบา้นเขาคันทรง ต .เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3091) 3091 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนอนุบาลบา้นเตาถ่าน ต.สัตหบี อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 195,600              
 (3092) 3092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ต .ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3093) 3093 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ต .สัตหบี อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3094) 3094 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นนาวัง ต .

ตะเคียนเต้ียน อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ
150,000              

 (3095) 3095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสัตหบี ต .สัตหบี อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 200,000              
 (3096) 3096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนิวง ต .นาจอมเทยีน อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3097) 3097 ทาสีอาคารเรียน1 อาคารเรียน 2 และปกูระเบือ้งอาคารเรียน 1โรงเรียนบา้นสันติคาม ต.หนองปลาไหล อ.บางละ

มุง จ.ชลบรีุ
149,600              

 (3098) 3098 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นเขาชีจรรย์ ต .
บางเสร่ อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่123

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3099) 3099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองขาม (ไตรราษฏร์อ้ารุง) ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.

ชลบรีุ
150,000              

 (3100) 3100 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นบงึ ต .หว้ยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3101) 3101 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นมาบฟกัทอง ต .

หว้ยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ
150,000              

 (3102) 3102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบญุสัมพนัธ์ ต .หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 200,000              
 (3103) 3103  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนหว้ยใหญ่ ต .หว้ย

ใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ
150,000              

 (3104) 3104 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบโรงเรียนบา้นทางตรง ต .บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 100,000              
 (3105) 3105 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนชุมชนบา้นช่อง

แสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ
200,000              

 (3106) 3106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นเขาหนิ ต .บอ่วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3107) 3107 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นนอก ต .หว้ย

ใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ
100,000              

 (3108) 3108 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นทุง่คา ต .หว้ย
ใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

200,000              

 (3109) 3109 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นชากนอก ต .หว้ย
ใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

150,000              

 (3110) 3110 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการโรงเรียนบา้นหว้ยไข่เน่า ต .เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3111) 3111 1.ปรับปรุงส้วม แบบ สปช.601/26 สร้างป ี2544 จ้านวน 4 หอ้ง =60000 2. ปรับปรุงส้วมแบบพเิศษ สร้างป ี

2544 จ้านวน 10 หอ้ง = 140000โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ต.ทุง่สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ
200,000              

 (3112) 3112 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นโค้งดารา ต .หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3113) 3113 ปรับปรุงพืน้ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 199,000              
 (3114) 3114 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสนามโรงเรียนบา้นขลอด ต .พลูตาหลวง อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 200,000              
 (3115) 3115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 และ สปช105/26โรงเรียนวัดนาจอมเทยีน ต.นาจอมเทยีน อ.สัตหบี

 จ.ชลบรีุ
150,000              

 (3116) 3116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นบอ่วิน ต .บอ่วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 197,100              
 (3117) 3117 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นเขาดิน ต .หนอง

ขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ
150,000              

 (3118) 3118 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งธนาคารขยะและโรงจอดรถโรงเรียนบา้นสุรศักด์ิ ต .เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3119) 3119 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ลานอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลบา้นบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ต.บางพระ อ.ศรี

ราชา จ.ชลบรีุ
199,900              

 (3120) 3120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบโรงเรียนบา้นเขาบายศรี ต .พลูตาหลวง อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3121) 3121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบโรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน ต .หนองปรือ-มาบยายเลีย อ.บางละ

มุง จ.ชลบรีุ
200,000              

 (3122) 3122 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายใน
โรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

149,000              

 (3123) 3123 ทาสีและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป1 งโรงเรียนบา้นเนินตอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 99,000                
 (3124) 3124 ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูและร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นพนัเสด็จนอก ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3125) 3125 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต .โปง่ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 149,000              
 (3126) 3126 ปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารธุรการโรงเรียนบา้นเขาตะแบก ต .หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 150,000              



     หนา้ที ่124

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3127) 3127 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบสร้างเองโรงเรียนวัดวังหนิ ต .สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3128) 3128 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหบุบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3129) 3129 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นบงึ ต .บงึ อ.ศรี

ราชา จ.ชลบรีุ
200,000              

 (3130) 3130 ซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีพืน้อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดรังษสุีทธาวาส ต .สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 200,000              
 (3131) 3131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร2/28 อาคารเรียนแบบ324ล อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ 16x16 นิว้ อาคาร 

2/28 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ 16 x 16 อาคารแบบ 324ล ตีฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์โรงเรียนบริษทัไทยกสิกรสงเคราะห์
 ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ

192,200              

 (3132) 3132 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนชุมชนบา้นบางเสร่ 
ต.บางเสร่ อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ

200,000              

 (3133) 3133 ปรับปรุงปพูืน้กระเบือ้งบริเวรหน้าอาคารโรงเรียนวัดสุทธาวาส ต .หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 200,000              
 (3134) 3134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดอัมพวัน ต .บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3135) 3135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบดังนี้

1.ส้วมแบบ สปช.601/26 สร้างป ี2537 จ้านวน 4 หอ้ง
2.ส้วมแบบพเิศษ สร้างป ี2551 จ้านวน 10 หอ้งโรงเรียนจุกเสม็ด ต.สัตหบี อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ

150,000              

 (3136) 3136 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นวังค้อ ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3137) 3137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองปรือ ต .บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 200,000              
 (3138) 3138 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป.1ขโรงเรียนบา้นภไูทร ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3139) 3139 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยกุ่ม ต .บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 200,000              
 (3140) 3140 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดพบิลูสัณหธรรม ต .สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3141) 3141 งานปรับปรุงอาคารเรียนแบบ อบจ.โรงเรียนชุมชนบา้นหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 200,000              
 (3142) 3142 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนบา้นทุง่กราด ต .บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 200,000              
 (3143) 3143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสามัญ ขนาด 16 หอ้งเรียน ป ีพ.ศ. 2512 โรงเรียนวัดตโปทาราม ต.บางพระ 

อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ
150,000              

 (3144) 3144 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดนาพร้าว ต .สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 200,000              
 (3145) 3145 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู 3 หลังโรงเรียนบา้นทุง่ละหาน ต.หว้ยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3146) 3146 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ผิวถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นบางละมุง ต .บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3147) 3147 ปรับปรุ่งซ่อมแซม เหล็กดัดโรงเรียนบา้นโรงหบี ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3148) 3148 ซ่อมแซมอาคารส้านักงานโรงเรียนสพป.ชลบรีุ เขต 3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 300,000              
 (3149) 3149 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูหน้าต่างและทางเทา้โรงเรียนอนุบาลบางละมุง ต .บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 200,000              
 (3150) 3150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยกรุ ต .บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 150,000              
 (3151) 3151 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นระเวิง ต .เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.

ชลบรีุ
100,000              

 (3152) 3152 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนวัดก้าแพง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 150,000              
 (3153) 3153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมัน่พมุมะระประชาสรรค์) ต.โพนางด้า

ตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
150,000              

 (3154) 3154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานและอาคารประกอบโรงเรียนสพป .ชัยนาท ต.ถนนวิเชียนปราการ อ.เมือง
ชัยนาท จ.ชัยนาท

300,000              

 (3155) 3155 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดส่องคบ่ (ทา้ยเมืองอนุสรณ์) ต.ชัยนาท อ.เมือง
ชัยนาท จ.ชัยนาท

150,000              

 (3156) 3156 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง ต .ทา่ชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 100,000              



     หนา้ที ่125

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3157) 3157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดง้ิว่ (เรือไทยสงเคราะห์) ต.ทา่ชัย อ.เมืองชัยนาท จ.

ชัยนาท
100,000              

 (3158) 3158 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดอัมพวัน ต .ทา่ชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 100,000              
 (3159) 3159 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดธรรมามูล ต .ธรรมมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 100,000              

 (3160) 3160 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสระเนินพระราม ต .ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.
ชัยนาท

100,000              

 (3161) 3161 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ต .นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.
ชัยนาท

100,000              

 (3162) 3162 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนพระยาตาก ต .บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 100,000              
 (3163) 3163 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ ต .บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.

ชัยนาท
100,000              

 (3164) 3164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองเต่าด้า ต .เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 100,000              
 (3165) 3165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนรังนก ต .เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 100,000              
 (3166) 3166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองพงันาค ต .เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 100,000              

 (3167) 3167 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดเนินถ่าน ต .เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 100,000              
 (3168) 3168 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดพกิุลงาม ต .คุ้งส้าเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3169) 3169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ (ธรรมศิริอุปถัมภ)์ ต.คุ้งส้าเภา อ.

มโนรมย์ จ.ชัยนาท
100,000              

 (3170) 3170 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหวัยาง (รัฐราษฎร์นุเคราะห)์ ต.ทา่ฉนวน อ.มโนรมย์
 จ.ชัยนาท

100,000              

 (3171) 3171 ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหางน้้าหนองแขม (โออุปถัมภ)์ ต.ทา่ฉนวน อ.มโนรมย์ จ.
ชัยนาท

100,000              

 (3172) 3172 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหวัถนน ต .ไร่พฒันา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3173) 3173 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหวัหว้า ต .ไร่พฒันา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3174) 3174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเนินไผ่ (ไพศาลชลประชาสรรค์) ต.วัดโคก อ.

มโนรมย์ จ.ชัยนาท
100,000              

 (3175) 3175 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดธรรมขันธ์ (ประชาสงเคราะห์) ต.ศิลดาน อ.มโนรมย์ 
จ.ชัยนาท

100,000              

 (3176) 3176 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนแตง ต .หางน้้าสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3177) 3177 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนคงรักษป์ระชานุเคราะห ์ต .อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.

ชัยนาท
100,000              

 (3178) 3178 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.
ชัยนาท

100,000              

 (3179) 3179 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองตาตน ต .อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3180) 3180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดบอ่แร่ (วิจิตราษฎร์บ้ารุง) ต.บอ่แร่ อ.วัดสิงห ์จ.

ชัยนาท
100,000              

 (3181) 3181 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองจิก ต .บอ่แร่ อ.วัดสิงห ์จ.ชัยนาท 100,000              
 (3182) 3182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดคลองบญุ ต .มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห ์จ.ชัยนาท 100,000              
 (3183) 3183 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองน้อย ต .มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห ์จ.ชัยนาท 100,000              



     หนา้ที ่126

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3184) 3184 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห ์ต .มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห ์จ.ชัยนาท 100,000              
 (3185) 3185 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนส้าราญราษฎร์บ้ารุง ต .วังหมัน อ.วัดสิงห ์จ.ชัยนาท 100,000              
 (3186) 3186 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทา่ข้ามวังน้้า ต .วังหมัน อ.วัดสิงห ์จ.ชัยนาท 100,000              
 (3187) 3187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่กว้าง ต .หนองขุ่น อ.วัดสิงห ์จ.ชัยนาท 100,000              
 (3188) 3188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโคกสุก ต .หนองน้อย อ.วัดสิงห ์จ.ชัยนาท 100,000              
 (3189) 3189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนตาล ต .หนองน้อย อ.วัดสิงห ์จ.ชัยนาท 100,000              
 (3190) 3190 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส ต .หนองบวั อ.วัดสิงห ์จ.ชัยนาท 100,000              

 (3191) 3191 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองบวั (รัฐปทมุราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.หนองบวั อ.วัด
สิงห ์จ.ชัยนาท

100,000              

 (3192) 3192 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดเขาแก้ว ต .เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3193) 3193 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโปง่แค ต .เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3194) 3194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม (พทุธสรานุสรณ์) ต.ตลุก อ.สรรพยา 

จ.ชัยนาท
100,000              

 (3195) 3195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดอินทาราม (เสนาณรงค์อุปถัมภ3์) ต.ตลุก อ.สรรพยา
 จ.ชัยนาท

100,000              

 (3196) 3196 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดกรุณา ต .บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3197) 3197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) ต.โพนาด้าตก อ.สรรพยา จ.

ชัยนาท
100,000              

 (3198) 3198 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโคกจันทน์ ต .โพนางด้าตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3199) 3199 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นคลองยาง ต .โพนางด้าตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3200) 3200 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ)์ ต.โพนางด้าตก อ.สรรพยา

 จ.ชัยนาท
100,000              

 (3201) 3201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดมะปราง ต .โพนางด้าออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 150,000              
 (3202) 3202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห)์ ต.โพนางด้าออก อ.

สรรพยา จ.ชัยนาท
150,000              

 (3203) 3203 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนตะไล้ ต .สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3204) 3204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิมงคล ต .สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3205) 3205 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหลวงสิริบรูณาราม ต .สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 100,000              

 (3206) 3206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดก้าแพง ต .สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3207) 3207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดยางศรีเจริญ ต .หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3208) 3208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3209) 3209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลสรรพยา ต .สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 150,000              
 (3210) 3210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหาดอาษา ต .หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3211) 3211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ต .บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 150,000              
 (3212) 3212 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม ต .ดงคอน อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3213) 3213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม ต .ดงคอน อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3214) 3214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสนามชัย ต .ดอนก้า อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3215) 3215 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) ต.เทีย่งแท ้อ.สรรคบรีุ 

จ.ชัยนาท
100,000              



     หนา้ที ่127

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3216) 3216 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดทา่กระแส ต .เทีย่งแท ้อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3217) 3217 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต .บางขุด อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3218) 3218 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหอระฆัง ต .บางขุด อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3219) 3219 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสกุณาราม (ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) ต.บางขุด อ.

สรรคบรีุ จ.ชัยนาท
100,000              

 (3220) 3220 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดทา่สมอ (ส้านักงานสลากกินแบง่สงเคราะห์258) ต.
บางขุด อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท

100,000              

 (3221) 3221 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหวัตะพาน ต .แพรกศรีราชา อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3222) 3222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดพระแก้ว ต .แพรกศรีราชา อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3223) 3223 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดใหม่สรรคบรีุวิทยา (ส้านักงานสลากกินแบง่

สงเคราะห์) ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท
100,000              

 (3224) 3224 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธาราม ต .แพรกศรีราชา อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3225) 3225 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดพร้าว ต .โพงาม อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3226) 3226 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดทา่ ต .โพงาม อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3227) 3227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ต .โพงาม อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3228) 3228 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดจันทน์ ต .หว้ยกรด อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3229) 3229 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดคลองง้ิว ต .หว้ยกรดพฒันา อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3230) 3230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี ต .หว้ยกรดพฒันา อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 100,000              

 (3231) 3231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสระแก้ว ต .เด่นใหญ่ อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3232) 3232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองแจง ต .เด่นใหญ่ อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3233) 3233 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม ต .บา้นเชี่ยน อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3234) 3234 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดบา้นใหม่ ต .บา้นเชี่ยน อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3235) 3235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา ต .บา้นเชี่ยน อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3236) 3236 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นวังเดือนหา้ ต .ไพรนกยูง อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3237) 3237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นรางจิก ต .ไพรนกยูง อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3238) 3238 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดพรหมวิหาร ต .ไพรนกยูง อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3239) 3239 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดคลองธรรม ต .วังไก่เถื่อน อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3240) 3240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนกะโดน ต .วังไก่เถื่อน อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3241) 3241 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนทา่บา้นหลวง (รัฐรังสรรค์วิทยา) ต.วังไก่เถื่อน อ.หนัคา 

จ.ชัยนาท
100,000              

 (3242) 3242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสะตือสิงห์ (ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.วังไก่เถื่อน 
อ.หนัคา จ.ชัยนาท

100,000              

 (3243) 3243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดถ้า้เข้ ต .วังไก่เถื่อน อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3244) 3244 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดคลองเกษม ต .สามง่ามทา่โบสถ์ อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              

 (3245) 3245 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม ต .หนองแซง อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3246) 3246 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดอรัญญวาสี ต .หนองแซง อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3247) 3247 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดทองนพคุณ ต .หว้ยงู อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3248) 3248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดทา่แก้ว ต .หว้ยงู อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3249) 3249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโคกหมู ต .หว้ยงู อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3250) 3250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสวนอัมพวัน ต .หนัคา อ.หนัคา จ.ชัยนาท 100,000              
 (3251) 3251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นวังหวัเรือ ต .วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 100,000              

 (3252) 3252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองหวาย ต .วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.
ชัยนาท

100,000              

 (3253) 3253 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง ต .วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.
ชัยนาท

100,000              

 (3254) 3254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นน้้าพ ุต .สะพานหนิ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 100,000              
 (3255) 3255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จ้ารองราษฎร์อุปภมัภ์) ต.

สะพานหนิ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
100,000              

 (3256) 3256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนใหญ่ ต .หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 100,000              

 (3257) 3257 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดเขาดิน (วันครู่2502) ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง
 จ.ชัยนาท

100,000              

 (3258) 3258 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเขาเกล็ด ต .หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 100,000              

 (3259) 3259 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเก่า ต .กะบกเต้ีย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 100,000              
 (3260) 3260 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกลาง (วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์) ต.เนินขาม อ.

เนินขาม จ.ชัยนาท
100,000              

 (3261) 3261 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสุขเดือนหา้ ต .สุขเดือนหา้ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 100,000              

 (3262) 3262 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองเด่น ต .สุขเดือนหา้ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 100,000              
 (3263) 3263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดฝาง ต .ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 150,000              
 (3264) 3264 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทา่ไม้ ต .ทา่ชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 150,000              
 (3265) 3265 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ต .ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.

ชัยนาท
150,000              

 (3266) 3266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองแค ต .นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 150,000              
 (3267) 3267 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน ต .นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 150,000              

 (3268) 3268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดนางลือ ต .นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 150,000              
 (3269) 3269 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีวิชัย ต .ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 150,000              
 (3270) 3270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ต .บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.

ชัยนาท
150,000              

 (3271) 3271 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโรงวัว ต .เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 150,000              
 (3272) 3272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดแหลมหว้า ต .เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 150,000              
 (3273) 3273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุ่ปถัมภ ์ต .หาดทา่เสา อ.เมืองชัยนาท 

จ.ชัยนาท
150,000              

 (3274) 3274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ ต .คุ้งส้าเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 150,000              
 (3275) 3275 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) ต.ทา่ฉนวน อ.

มโนรมย์ จ.ชัยนาท
150,000              
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 (3276) 3276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บา้นทา่ฉนวน) ต.ทา่ฉนวน อ.มโนรมย์ 

จ.ชัยนาท
150,000              

 (3277) 3277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโคกแจง (ประชานุกุลวิทยาส้านักงานสลากกินแบง่
สมทบสร ต.วัดโกค อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

150,000              

 (3278) 3278 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นหางน้้าสาคร (รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) ต.หางน้้า
สาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

150,000              

 (3279) 3279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดวังหมัน ต .วังหมัน อ.วัดสิงห ์จ.ชัยนาท 150,000              
 (3280) 3280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองขุ่นมิตรภาพที่136 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห ์จ.

ชัยนาท
150,000              

 (3281) 3281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดนมโฑ (ส้านักงานสลากกินแบง่สมทบสร้าง338) ต.
เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

150,000              

 (3282) 3282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดบา้นหนอง ต .ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 150,000              
 (3283) 3283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) ต.ตลุก อ.สรรพยา

 จ.ชัยนาท
150,000              

 (3284) 3284 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีมงคล (สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) ต.หาดอาษา อ.
สรรพยา จ.ชัยนาท

150,000              

 (3285) 3285 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่กระถิน ต .ดงคอน อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 150,000              
 (3286) 3286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ ต .ดงคอน อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 150,000              

 (3287) 3287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทพรัตน์ ต .ดงคอน อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 150,000              
 (3288) 3288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองแขม ต .ดงคอน อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 150,000              
 (3289) 3289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ต .ดอนก้า อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 150,000              
 (3290) 3290 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสังฆาราม (ปล้ืมประชาสงเคราะห์) ต.เทีย่งแท ้อ.

สรรคบรีุ จ.ชัยนาท
150,000              

 (3291) 3291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหวัเด่น ต .บางขุด อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 150,000              
 (3292) 3292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโฆสิตาราม ต .บางขุด อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 150,000              
 (3293) 3293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บ้ารุง ต .โพงาม อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 150,000              

 (3294) 3294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี ต .โพงาม อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 150,000              
 (3295) 3295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดบ้าเพญ็บญุ ต .หว้ยกรด อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 150,000              
 (3296) 3296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ต .หว้ยกรดพฒันา อ.สรรคบรีุ จ.

ชัยนาท
150,000              

 (3297) 3297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ต .เด่นใหญ่ อ.หนัคา จ.ชัยนาท 150,000              

 (3298) 3298 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดเด่นใหญ่ ต .เด่นใหญ่ อ.หนัคา จ.ชัยนาท 150,000              
 (3299) 3299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ) ต.บา้นเชี่ยน อ.หนัคา จ.

ชัยนาท
150,000              

 (3300) 3300 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดพชิัยนาวาส (รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ต.บา้น
เชี่ยน อ.หนัคา จ.ชัยนาท

150,000              

 (3301) 3301 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) ต.ไพรนกยูง อ.หนั
คา จ.ชัยนาท

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3302) 3302 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองอ้ายสาม ต .ไพรนกยูง อ.หนัคา จ.ชัยนาท 150,000              
 (3303) 3303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ ต .วังไก่เถื่อน อ.หนัคา จ.ชัยนาท 150,000              
 (3304) 3304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดวงเดือน ต .สามง่ามทา่โบสถ์ อ.หนัคา จ.ชัยนาท 150,000              
 (3305) 3305 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดทา่โบสถ์ (ส้านักงานสลากกินแบง่สงเคราะห์343) ต.

สามง่ามทา่โบสถ์ อ.หนัคา จ.ชัยนาท
150,000              

 (3306) 3306 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นชัฏฝาง ต .หนองแซง อ.หนัคา จ.ชัยนาท 150,000              
 (3307) 3307 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนดอนสีนวน (ส้านักงานสลากกินแบง่สงเคราะห์523 ต.

หนองแซง อ.หนัคา จ.ชัยนาท
150,000              

 (3308) 3308 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสระดู่ ต .หนองแซง อ.หนัคา จ.ชัยนาท 150,000              
 (3309) 3309 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหมืน่เทพ ต .หว้ยงู อ.หนัคา จ.ชัยนาท 150,000              
 (3310) 3310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ ต .หว้ยงู อ.หนัคา จ.ชัยนาท 150,000              
 (3311) 3311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองต่อ ต .หนัคา อ.หนัคา จ.ชัยนาท 150,000              
 (3312) 3312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีสโมสร ต .กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 150,000              
 (3313) 3313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นวังตะเคียน (ขยันการนาวีราษฎร์อุทศิ) ต.วัง

ตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
150,000              

 (3314) 3314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดวังน้้าขาว ต .วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 150,000              

 (3315) 3315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสะพานหนิ (ประชาสามัคคี) ต.สะพาน อ.หนองมะ
โมง จ.ชัยนาท

150,000              

 (3316) 3316 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองตะขบ ต .หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.
ชัยนาท

150,000              

 (3317) 3317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นบอ่ยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) ต.หนองมะโมง อ.
หนองมะโมง จ.ชัยนาท

150,000              

 (3318) 3318 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่โพธิ์ ต .กะบกเต้ีย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 150,000              
 (3319) 3319 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกะบกเต้ีย ต .กะบกเต้ีย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 150,000              
 (3320) 3320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเขาราวเทยีนทอง (ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.เนิน

ขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
150,000              

 (3321) 3321 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเนินขาม ต .เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 150,000              
 (3322) 3322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทศิ) ต.สุขเดือนหา้ อ.เนิน

ขาม จ.ชัยนาท
150,000              

 (3323) 3323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองยาง ต .สุขเดือนหา้ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 150,000              
 (3324) 3324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลหนัคา (วัดทา่กฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ต.หนัคา

 อ.หนัคา จ.ชัยนาท
200,000              

 (3325) 3325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลสรรคบรีุ ต .แพรกศรีราชา อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 200,000              

 (3326) 3326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ต .บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 300,000              

 (3327) 3327 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเขาแหลม ต .ไร่พฒันา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 100,000              
 (3328) 3328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสระไม้แดง ต .แพรกศรีราชา อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3329) 3329 งานคอนกรีต ค.ส.ล. งานประตู อาคารเรียน สปช.105/29

งานทาสีโรงเรียนบา้นกุดหลิูง ต.ตลาดแร้ง อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3330) 3330 งานฝ้าเพดานอาคารเรียน งานทาสีอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นทา่หนิโงม สาขาบา้นวังค้าแคน ต .ทา่หนิโงม อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

99,000                

 (3331) 3331 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นนาสีนวล ต .นาเสียว อ.เมืองชัยภมูิ จ.
ชัยภมูิ

100,000              

 (3332) 3332 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนเสูง งานหน้าต่าง หลังคารางน้้า
อาคารอเนกประสงค์ งานประตู งานหลังคารางน้้า
อาคารส้านักงานครู งานพืน้คอนกรีต งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานฝาผนัง งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นหนองแหว้พฒันา 
ต.หนองบวัแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3333) 3333 อาคารเรียนแบบสามัญ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองไฮเหนือ ต .หนองบวัแดง อ.หนองบวัแดง จ.
ชัยภมูิ

100,000              

 (3334) 3334 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานฝ้าเพดาน งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ต.บา้นค่าย อ.เมือง
ชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

149,800              

 (3335) 3335 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานกระเบือ้ง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นชีลองกลาง ต .หว้ยต้อน 
อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3336) 3336 อาคารอเนกประสงค์
งานพืน้คอนกรีต งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นดอนหนั ต .หนองไผ่ อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3337) 3337 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นพฒันาสามัคคี ต.บา้นเจียง อ.ภกัดีชุมพล จ.
ชัยภมูิ

150,000              

 (3338) 3338 งานร้ัวมาตรฐานโรงเรียนบา้นหว้ยร่วม ต .วังทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3339) 3339 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนผักหวาน ต .แหลมทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3340) 3340 โรงอาหาร งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นนางแดด ต .นางแดด อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3341) 3341 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานฝ้าเพดาน งานปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองอ้อ ต .ชีบน อ.บา้นเขว้า จ.

ชัยภมูิ
150,000              

 (3342) 3342 อาคารอเนกประสงค์ 206/26  งานผนัง  งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนสุนทรวัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภมูิ 
จ.ชัยภมูิ

200,000              

 (3343) 3343 งานทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานทาสี อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นโสกหว้า ต .โนนส้าราญ อ.เมืองชัยภมูิ
 จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3344) 3344 อาคารเรียนชั่วคราว งานฝ้าเพดานโรงเรียนสามพนัตาราษฎร์อุทศิ ต .หว้ยต้อน อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3345) 3345 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคา

โรงเรียนบา้นทา่หนิโงม ต .ทา่หนิโงม อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ
149,400              

 (3346) 3346 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนชุมชนบา้นจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3347) 3347 อาคารประกอบ งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานผนังโรงเรียนบา้นทรัพย์เจริญ สาขาบา้นหลักแดน ต .วังชมภ ูอ.หนองบวั

แดง จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3348) 3348 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนเหม่า ต.นางแดด อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3349) 3349 อาคารอเนกประสงค์ งานทาสี งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานผนังโรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3350) 3350 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสงเคราะห ์1 (บา้นโพธิ์น้อยกุดส
วง) ต.บา้นเล่า อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3351) 3351 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานทาสี

โรงเรียนบา้นซับชมภ ูต.วังทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3352) 3352 อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย งานประตู งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนิกอง ต .หว้ยบง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3353) 3353 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นแก้งยาว ต.ภแูลนคา อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3354) 3354 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานหลังคา งานพืน้ไม้โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ต.โนนส้าราญ อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3355) 3355 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3356) 3356 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นชีลองใต้ ต .หว้ยต้อน อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3357) 3357 อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบา้นลาดใต้ ต .หนองบวัแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3358) 3358 งานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหว้ยหนั ต .วังชมภ ูอ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3359) 3359 อาคารเรียนแบบ สปช.102 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองทอนโนนขุนทพิย์วิทยา ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์

 จ.ชัยภมูิ
99,900                

 (3360) 3360 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานฝาผนัง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นนาฮี ต.ศรีส้าราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 99,900                
 (3361) 3361 อาคารเรียน ป.1ฉ งานผนังหอ้ง งานทาสี อาคารเรียน แบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นหว้ยบงใต้ ต.หว้ยบง อ.

เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3362) 3362 ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นเจาทอง ต.เจาทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3363) 3363 อาคารเรียนแบบ คส.04 งานพืน้ปกูระเบือ้ง

อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉใต้ถุนสูง งานพืน้ปกูระเบือ้ง อาคารดนตรี งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนแดง
 ต.โนนแดง อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3364) 3364 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย งานทาสี อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานทาสีโรงเรียนหว้ยต้อนวิทยา ต.หว้ยต้อน 
อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3365) 3365 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสุง งานผนัง งานหน้าต่าง โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ ต .กุดชุมแสง อ.หนองบวัแดง จ.
ชัยภมูิ

150,000              

 (3366) 3366 งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลบา้นเขว้า ต.บา้นเขว้า อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3367) 3367 อาคารป.1 ฉ ใต้ถุนสุง งานหลังคา โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต .กุดชุมแสง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3368) 3368 อาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนศรีทอง ต.ทา่ใหญ่ อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 99,900                
 (3369) 3369 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/29 งานหลังคา งานโครงสร้างเสาคอนกรีต งานพืน้ คสล . โรงเรียนบา้นโนน

เปลือย ต.ตลาดแร้ง อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3370) 3370 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นลาดใหญ่ ต .ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3371) 3371 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนลาน ต.ถ้า้วัวแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3372) 3372 อาคารเรียนป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานต่อเติมหอ้งเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .หว้ยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3373) 3373 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝ้าเพดาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นทา่ข่อย ต.คูเมือง อ.หนองบวัแดง 
จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3374) 3374 งานพืน้คอนกรึตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นส้าราญ ต.ศรีส้าราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3375) 3375 อาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพธิ์ใหญ่ ต.บา้นเล่า อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3376) 3376 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบา้นหวันา ต .บุง่คล้า อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 99,900                
 (3377) 3377 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา ต.หนองนา

แซง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ
150,000              



     หนา้ที ่133

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3378) 3378 ส้วมแบบ สปช.601/26 หลังที ่3 งานประตู งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานสุขภณัฑ์ งานทาสี ส้วมแบบ สปช.601/26 

หลังที ่4 งานประตู งานสุขภณัฑ์ อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูงหลังที ่1 และ 3 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเข
ว้าศึกษา ต.บา้นเขว้า อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3379) 3379 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา  งานพืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นหว้ยกุ่ม ต .นางแดด อ.หนองบวัแดง
 จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3380) 3380 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 (หอ้งสมุดและหอ้งคอมพวิเตอร์) งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานพืน้ปู
กระเบือ้ง งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล. งานประตูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัแดง ต .หนองบวัแดง อ.หนอง
บวัแดง จ.ชัยภมูิ

200,000              

 (3381) 3381 อาคารเรียน สปช.105/26 งานพนืปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง ต .บา้นเจียง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3382) 3382 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นโคกกรวดหนองพวง ต .วังชมภ ูอ.หนองบวัแดง 
จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3383) 3383 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานผนัง  โรงเรียนทา่แกวิทยากร ต .ลุ่มล้าชี อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3384) 3384 ส้วม งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนหว้ยไร่วิทยานุกูล ต .หว้ยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3385) 3385 อาคารเรียนป.1ฉใต้ถุนสูง

งานฝาผนังโรงเรียนบา้นโนนถาวร ต .ถ้า้วัวแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3386) 3386 อาคารเรียน ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังปลาฝา ต .ลุ่มล้าชี อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3387) 3387 อาคารเรียน สปช.105/26 งานทาสี โรงเรียนบา้นหว้ยหนองจันท ิต .ตลาดแร้ง อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3388) 3388 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานประตูหน้าต่าง โรงเรียนดอนหนัราษฎร์อุปถัมภ ์ต.บา้นโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3389) 3389 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นผือวิทยายน ต .กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3390) 3390 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นไร่ปา่ไม้แดงวิทยา ต .ลุ่มล้าชี อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3391) 3391 หอ้งส้วม 2 ทีน่ัง่ งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานหลังคา งานสุขภณัฑ์ งานประตูหน้าต่าง หอ้งส้วม 4 ทีน่ัง่ หลังที ่1 งาน

พืน้ปกูระเบือ้ง งานหลังคา งานสุขภณัฑ์ งานประตูหน้าต่าง หอ้งส้วม 4 ทีน่ัง่ หลังที ่2 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งาน
หลังคา งานผนัง หอ้งส้วมแบบ สปช.601/26 4 ทีน่ัง่ งานหลังคา งานสุขภณัฑ์ งานพืน้ปผูนัง งานประตูหน้าต่าง
โรงเรียนบา้นนารี ต.หนองบวัแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3392) 3392 อาคาร ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองนกออกประชาสรรค์ ต .หนองบวัแดง อ.หนองบวัแดง จ.
ชัยภมูิ

100,000              

 (3393) 3393 อาคารเรียน สปช.105/29 งานคอนกรีต งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นช่อระกา ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3394) 3394 อาคารเรียนงบบริจาค งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโปง่คองใต้ ต.หว้ยต้อน อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3395) 3395 อาคารเรียนป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานผนังโรงเรียนบา้นโหล่นสามัคคี ต.นางแดด อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 149,400              
 (3396) 3396 อาคารเรียน สปช.205/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3397) 3397 อาคารอเนกประสงค์ สปช.103/26 งานพืน้ปกุระเบือ้ง โรงอาหารงานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนางแดดเหนือ 

ต.วังชมภ ูอ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3398) 3398 อาคาร ศก.04 ก ใต้ถุนสูง งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นชีลองเหนือ ต.หว้ยต้อน อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3399) 3399 อาคารอนุบาล งานพืน้ปกูระเบือ้ง อาคารเรียน ป .1ฉ ใต้ถุนสุง งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่วังย่างควาย ต .

วังชมภ ูอ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3400) 3400 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้ปกูระเบือ้ง โรงอาหาร
งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นสามแยกดงสวรรค์ ต .แหลมทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ

99,900                



     หนา้ที ่134

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3401) 3401 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานหน้าต่าง ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นหนองโนน้อย 

ต.โคกมัง่งอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3402) 3402 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนเต้ีย งานหลังคา โรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง ต .นาฝาย อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3403) 3403 อาคารเรียน สปช.105 งานทาสี อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง 2 ชั้น 8 หอ้งเรียน งานทาสี อาคาร ป.1ฉ สูง 2 ชั้น 6 

หอ้งเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองกระทุม่ ต .ชีบน อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3404) 3404 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเต้ีย งานหลังคา งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นหนองแวง ต .หนองแวง อ.
หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3405) 3405 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นซับม่วง ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 49,300                
 (3406) 3406 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสี อาคารอเนกประสงค์แบบพเิศษ งานพืน้ปกูระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ ต .นางแดด อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3407) 3407 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.206/26 งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนอนุบาลชัยภมูิ ต .ในเมือง อ.
เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

300,000              

 (3408) 3408 อาคารเรียน สปช.105/29 ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นสะพงุเหนือ ต.หนองแวง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3409) 3409 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ใต้ ต.หนองแวง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3410) 3410 อาคารเรียนป.1ฉ งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ บนัได โรงเรียนบา้นโคกมัง่งอย (คุรุประชาบ้าเพญ็) ต.โคกมัง่งอย 

อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3411) 3411 อาคารเรียนชั่วคราวแบบกรมสามัญ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ต.ลาดใหญ่ 
อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3412) 3412 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบื่้องโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าค้า ต .ภแูลนคา อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3413) 3413 อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา

อาคารอเนกประสงค์ งานประตูโรงเรียนบา้นหนิลาด ต .ชีบน อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3414) 3414 อาคารเรียนป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานหน้าต่างโรงเรียนหนองเบน็เจริญวิทย์ ต.หนองบวัแดง อ.หนองบวัแดง
 จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3415) 3415 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนคูณ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3416) 3416 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแดง (คุรุราษฎร์บ้าเพญ็) ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3417) 3417 อาคารประกอบ งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหวันาค้า ต.ถ้า้วัวแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3418) 3418 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง ต.บา้นค่าย อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3419) 3419 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นกุดขมิน้ ต.นาฝาย อ.เมือง

ชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3420) 3420 อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง
งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองเปด็(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) ต.ทา่ใหญ่ อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3421) 3421 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานทาสี โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง ต.
ลุ่มล้าชี อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3422) 3422 ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ ต.แหลมทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3423) 3423 อาคารเรียนแบบ 030 2 ชั้น งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่าง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นเล่าวิทยาคาร ต.บา้นเล่า อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3424) 3424 อาคารเรียนชั่วคราว งานผนัง งานทาสี งานประตูหน้าต่าง งานพืน้ปกูระเบื่้องโรงเรียนบา้นม่วงเงาะ ต .หว้ยบง อ.
เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3425) 3425 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นหนองหว้าหนองหญ้าขาว ต .ช่องสามหมอ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภมูิ

100,000              



     หนา้ที ่135

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3426) 3426 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29

งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต.ทา่ใหญ่ อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3427) 3427 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
งานทาสี งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาอินทร์แต่ง ต.ภแูลนคา อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3428) 3428 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนกะพีด้อนขวางวิทยา ต.โนนส้าราญ อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3429) 3429 อาคารเรียน สปช.1/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองโสมง ต .บา้นเขว้า อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3430) 3430 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน อาคารเรียนชั่วคราวแบบกรมสามัญ งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุดเวียน

 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ
97,000                

 (3431) 3431 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเทพืน้คอนกรีต งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานประตู งานทาสี โรงเรียนบา้นหลุบโพธิ์
 ต.ตลาดแร้ง อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3432) 3432 อาคารเรียน สปช. 105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโคกก่องดอนทองวิทยา ต .โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.
ชัยภมูิ

150,000              

 (3433) 3433 อาคารเรียนแบบป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นต้อน ต.บา้นเขว้า อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 99,000                
 (3434) 3434 อาคารเรียน ป. 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นโสกมูลนาค ต.หว้ยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3435) 3435 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 งานพืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นหว้าเฒ่า ต.ภแูลนคา อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3436) 3436 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202 งานประตู อาคารเรียน สปช.202/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นนาวัง ต.นาเสียว อ.

เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3437) 3437 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสุง งานทาสี งานผนัง  โรงเรียนหนองบวับานเย็นวิทยา ต .ศรีส้าราญ อ.คอนสวรรค์ จ.
ชัยภมูิ

100,000              

 (3438) 3438 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองปลาปึง่หนองเบน็ ต .
ศรีส้าราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3439) 3439 อาคารเรียน ป.1ซ ใต้ถุนเต้ีย งานหลังคา ส้วม สปช.603 งานหลังคา โรงเรียนบา้นคร้อหว้ยชัน(แย้มมงคลสินธุ์) 
ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3440) 3440 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นซับสีทอง
 ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3441) 3441 อาคารเรียน สปช.105/26 งานผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยผักหนาม ต .ซับสีทอง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3442) 3442 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนศรีสง่า ต.นางแดด อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3443) 3443 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนเต้ีย งานบนัได งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ต .หนองนาแซง อ.เมืองชัยภมูิ จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3444) 3444 อาคาร สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บา้นค้าน้อย) ต.หว้ยต้อน อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 143,200              
 (3445) 3445 งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานฝ้าเพดาน งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองปล้อง ต .หนองแวง อ.

หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3446) 3446 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นหลุบเพก็ซับม่วงไข่ ต.หว้ยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3447) 3447 อาคาร ป.1 ซ งานประตู หน้าต่าง งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นโปร่งโก ต.บา้นโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3448) 3448 อาคาร สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3449) 3449 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบา้นดอนหนัวิทยา ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3450) 3450 อาคารเรียนแบบ ป.40 กรมสามัญ งานพืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นแจ้งน้อย ต .โนนส้าราญ อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              



     หนา้ที ่136

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3451) 3451 อาคาร สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) ต.บา้นโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3452) 3452 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3453) 3453 อาคารหอ้งสมุดถาวร

งานหลังคา งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทรัพย์เจริญ ต.วังชมภ ูอ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3454) 3454 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน่ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นหนองไห ต .ถ้า้วัวแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3455) 3455 อาคารเรียน สปช.202/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3456) 3456 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห ์ต.โคกมัง่งอย อ.คอนสวรรค์ จ.
ชัยภมูิ

150,000              

 (3457) 3457 ลานอเนกประสงค์ งานพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโชคอ้านวย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3458) 3458 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีต โรงเรียนบา้นลาดผักหนาม ต .ซับสีทอง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3459) 3459 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นหว้ยบงเหนือ ต.หว้ยบง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3460) 3460 อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3461) 3461 งานเทพืน้ลานอเนกประสงค์ (คสล.)โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3462) 3462 ร้ัวแบบโปร่งโรงเรียนบา้นคลองจันลา ต.บา้นเจียง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 149,900              
 (3463) 3463 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นปรางค์มะค่า ต.วังทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3464) 3464 งานปรับปรุงเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นเจาเหนือ ต.วังทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3465) 3465 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานถนน ค.ส.ล.

โรงเรียนบา้นโนนตูม ต.วังชมภ ูอ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3466) 3466 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นนาเจริญ ต.หนองแวง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 146,800              
 (3467) 3467 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนดงบงัราษฎร์นุเคราะห ์ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3468) 3468 ร้ัวแบบโปร่งโรงเรียนบา้นสัมพนัธ์ ต.บุง่คล้า อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3469) 3469 ร้ัวแบบโปร่งโรงเรียนบา้นหนองฉิม ต.บุง่คล้า อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3470) 3470 อาคาร ป.1ฉ งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นหว้ยข่าเฒ่า ต.ทา่ใหญ่ อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 99,800                
 (3471) 3471 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นโคกสง่า ต.หนองแวง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3472) 3472 อาคารเรียน สปช.202/26 ป.1 ฉ งานฝาผนัง งานหลังคาวัดรางน้้าโรงเรียนบา้นนาโจด ต.ศรีส้าราญ อ.คอน

สวรรค์ จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3473) 3473 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นโสกรัง ต.หนองบวัแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3474) 3474 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นบอ่ทอง ต.ถ้า้วัวแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3475) 3475 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นภนูกเขียน ต.ทา่ใหญ่ อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3476) 3476 อาคาร สปช.205/26 โรงอาหาร งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยกนทา ต.คูเมือง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3477) 3477 อาคาร สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนตาด ต .บา้นเขว้า อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3478) 3478 อาคาร ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานทาสีโรงเรียนบา้นค่ายหางเรียง ต.ลุ่มล้าชี อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3479) 3479 อาคารเรียนแบบชั่วคราว งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนามน ต.ศรีส้าราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3480) 3480 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนราษฎร์บ้ารุง ต.ทา่ใหญ่ อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3481) 3481 อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองไฮโคกสง่า ต .หว้ยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3482) 3482 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นซับพระไวย์ ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3483) 3483 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นเส้ียวน้อย ต.บา้นเล่า อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3484) 3484 อาคาร ป.1ฉ ใต้ถุนเต้ียยกสูง งานหน้าต่าง งานบนัได งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานผนังโรงเรียนบา้นล้าชี ต.โนนสะอาด

 อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ
100,000              



     หนา้ที ่137

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3485) 3485 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนโพนทองพทิยา ต.บา้นตาล อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3486) 3486 อาคารประกอบ สปช.2/28 งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นกุดไผ่ ต.ตลาดแร้ง อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3487) 3487 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นกุดชุมแสง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3488) 3488 ร้ัวแบบโปร่งโรงเรียนบา้นขวาน้อย ต.บุง่คล้า อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3489) 3489 อาคาร ป.1ฉใต้ถุนเต้ีย งานพืน้ปกูระเบอืงโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .นาฝาย อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3490) 3490 อาคารเรียน ป.1ฉใต้ถุนสูง งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นสงแคน ต.ชีบน อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3491) 3491 อาคารเรียนงบบริจาค งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองไฮใต้ ต.หนองบวัแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3492) 3492 อาคาร ป.1ฉใต้ถุนสูง งานหลังคา งานฝาผนัง งานประตูโรงเรียนบา้นโปง่คองเหนือ ต .หว้ยต้อน อ.เมืองชัยภมูิ จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3493) 3493 อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาคานหกัประชานุสรณ์ ต .กุดชุมแสง อ.หนองบวัแดง จ.
ชัยภมูิ

150,000              

 (3494) 3494 อาคาร ป.1ฉ ขนาด 6 หอ้งเรียน
งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .โคกสูง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3495) 3495 ลานกิจกรรม สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยหว้า ต.หว้ยบง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3496) 3496 อาคารประกอบ หอ้งครัว งานหลังคา งานพืน้ งานผนังโรงเรียนยางนาดีราษฎร์ด้ารง ต.ชีบน อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3497) 3497 อาคาร ป.1ฉ ใต้ถุนเต้ีย งานฝาผนังโรงเรียนบา้นโนนขี้ตุ่น ต.ตลาดแร้ง อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3498) 3498 อาคาร ป.1 ฉใต้ถุนเต้ีย งานบนัได งานผนัง งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองเจริญ ต.นางแดด อ.หนองบวัแดง

 จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3499) 3499 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีต โรงเรียนบา้นลาดเหนือ ต .หนองบวัแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3500) 3500 อาคาร ป.1 ฉใต้ถุนสูง งานพืน้ปกูระเบือ้ง อาคาร สปช.101/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุดฉนวน ต.บา้น

เขว้า อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3501) 3501 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพทิยาคม ต .หนองไผ่ อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3502) 3502 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานประตู หน้าต่าง อาคารเรียน สปช.105/29 งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นโนน

สะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3503) 3503 อาคารเรียน ป. 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาทุง่ใหญ่ ต.กุดชุมแสง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3504) 3504 ร้ัวแบบโปร่งโรงเรียนบา้นกุดโง้ง ต.บุง่คล้า อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3505) 3505 ร้่ัวแบบโปร่งโรงเรียนบา้นลาดไทรงาม ต .เจาทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3506) 3506 ร้ัวมาตรฐานโรงเรียนบา้นโนนม่วง ต.เจาทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3507) 3507 ปรับปรุงบริเวณ-เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3508) 3508 อาคารเรียน สปช.102/26
งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานหลังคารางน้้าโรงเรียนบา้นปากหว้ยเด่ือ ต.คูเมือง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3509) 3509 อาคารอเนกประสงค์งบบริจาค งานพืน้ปกุระเบื่้อง อาคารประกอบโรงจอดรถงบบริจาค เทพืน้ คสล .โรงเรียนหนิ
เหบิซับภทูอง ต.แหลมทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3510) 3510 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลบา้นค่ายหมืน่แผ้ว ต .บา้นค่าย อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3511) 3511 อาคารเรียน สปช.101/26 งานทาสี งานหน้าต่าง โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห ์ต .ในเมือง อ.เมืองชัยภมูิ 

จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3512) 3512 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน โรงฝึกงานแบบกรมสามัญ งานหลังคา(รางน้้า) อาคาร
เรียนป.1ฉ งานผนังโรงเรียนชุมชนบา้นบุง่คล้าวิทยา ต .บุง่คล้า อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3513) 3513 ปรับปรุงบริเวณ(ถมดิน)โรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ ต.ลุ่มล้าชี อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              



     หนา้ที ่138

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3514) 3514 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นหว้ยหว้า ต.หนองแวง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3515) 3515 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3516) 3516 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นหนองกุงบ้ารุง ต.หนองแวง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3517) 3517 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต.หนองแวง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 98,200                
 (3518) 3518 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนคุรุประชานุกูล ต .คูเมือง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3519) 3519 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นหนองบวัขาว ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3520) 3520 อาคารป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานสีโรงเรียนสระไข่น้้าขุนีวิทยา ต.กุดต้ม อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3521) 3521 อาคารป.1ฉใต้ถุนเต้ีย  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองไผ่ล้อม ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3522) 3522 อาคารป.1ฉใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองเขื่อง ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3523) 3523 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3524) 3524 อาคารป.1ฉ ใต้ถุนเต้ีย งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3525) 3525 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3526) 3526 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทศิ ต .โคกสูง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3527) 3527 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนโนนหว้านไพล ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3528) 3528 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดพทุโธวาท ต .ชีลอง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3529) 3529 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนหนองสระส้าราญราษฎร์ ต .ชีลอง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3530) 3530 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนโปง่เกตรัฐราษฎร์นุเคราะห ์ต .ชีลอง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3531) 3531 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยหมากแดง ต .ทา่หนิโงม อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3532) 3532 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นวังโพน ต .ทา่หนิโงม อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3533) 3533 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนโนนส้าราญวิทยา ต.โนนส้าราญ อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3534) 3534 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนโค้งน้้าตับวิทยาคาร ต.บา้นค่าย อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3535) 3535 อาคารเรียนสปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานปรับปรุงบริเวณถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นนาฝาย ต .นาฝาย อ.

เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3536) 3536 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองหญ้ารังกา ต .โพนทอง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3537) 3537 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนกอก ต .รอบเมือง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3538) 3538 งานปรับปรุงบริเวณเทเพืน้คอนกรึตโรงเรียนบา้นกุดละลม ต .หนองนาแซง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3539) 3539 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองไผ่พฒันา ต .หนองไผ่ อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3540) 3540 งานปรับปรุงบริเวณเทเพืน้คอนกรึตโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3541) 3541 งานปรับปรุงบริเวณเทเพืน้คอนกรึตโรงเรียนบา้นวังก้าแพง ต .ชีบน อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3542) 3542 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นกุดยาง ต.ตลาดแร้ง อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3543) 3543 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นซับปลากั้ง ต .ภแูลนคา อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3544) 3544 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นปา่ยาง ต .ลุ่มล้าชี อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3545) 3545 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นวังกุ่ม ต .ลุ่มล้าชี อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3546) 3546 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนหนองหอยปงับ้าเหน็จวิทยา ต .ถ้า้วัวแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3547) 3547 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนศรีสว่างสามัคคี ต .ทา่ใหญ่ อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3548) 3548 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนศรีสง่า สาขาบา้นวังตอต้ัง ต .นางแดด อ.หนองบวัแดง จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3549) 3549 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นราษฎร์ด้าเนิน ต.หนองบวัแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3550) 3550 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยหวาย ต .ลุ่มล้าชี อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3551) 3551 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นนาเสียวหนองชาติ ต .คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3552) 3552 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนพนัชาติกุดโดน ต .โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3553) 3553 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นลาดชุมพล ต .เจาทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3554) 3554 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบา้นโสก ต .บา้นโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3555) 3555 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นนาอุดม ต .เจาทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3556) 3556 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร ต .บา้นเจียง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3557) 3557 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นนาระยะพฒันา ต .วังทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3558) 3558 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นวังตะกู ต .แหลมทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3559) 3559 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองบวัเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ต.บา้นโสก อ.คอนสวรรค์ จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3560) 3560 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นยางหวาย ต .ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3561) 3561 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานฝ้าเพดานโรงเรียนสหประชาสรร ต.วังทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3562) 3562 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .ซับสีทอง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3563) 3563 งานประตูหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบา้นนางเม้ง ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3564) 3564 อาคารโรงฝึกงาน

ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ต.บา้นค่าย อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3565) 3565 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ อาคารเรียนแบบ ศก.04ก/2526 ปกูระเบือ้ง
เคลือบโรงเรียนบา้นหนองขาม(ทองงามวิทยา) ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3566) 3566 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนตูม สาขาบา้นทุง่สว่าง ต .วังชมภ ูอ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3567) 3567 อาคารเรียนสปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแหนดอนกู่ ต .หนองไผ่ อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3568) 3568 ปรับปรุงอาคารเรียน ป.1 ฉ.

งานหลังคา โรงเรียนบา้นหว้ยตะแคง ต .โคกสูง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3569) 3569 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นฝาย ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3570) 3570 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นคลองไผ่งาม ต.บา้นเขว้า อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3571) 3571 ปรับปรุงบริเวณอาคารส้านักงาน นิเทศ ติดตามและประเมินผล เทพืน้คอนกรีต ค .ส.ล. งานหลังคา ปรับปรุงหอ้ง

ส้วม โรงเรียนสพป.ชัยภมูิ เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ
300,000              

 (3572) 3572 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ปรับปรุงซ่อมแซมงานหน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนเพิม่ ต .หว้ยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3573) 3573 อาคารเรียน สปช105/29

   งานหลังคา  โรงเรียนบา้นหนองดินด้า (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย)์ ต.บา้นแก้ง อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3574) 3574 อาคารเรียนแบบ ป1ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโปง่โพธิ์ ต.บา้นเพชร อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3575) 3575 อาคารเรียน ป.1 ฉ   งานหลังคา  แผ่นเหล็กกรีดคลอน  เหล็กแปรซีแพค รางน้้า  ครอบมุมโรงเรียนบา้นหนองไผ่

ล้อม ต.นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3576) 3576 อาคารเรียนแบบ สปช 101/26 งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นโนนคูณ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3577) 3577 อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนโคกม่วงศึกษา ต .หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 97,000                
 (3578) 3578 อาคารเรียน แบบ สปช 101/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นกุดแคน ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3579) 3579 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองหล่มคลองเตย ต .หว้ยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 149,900              
 (3580) 3580 อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานหลังคาโรงเรียนหวันานคร ต.บา้นแทน่ อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3581) 3581 อาคารเรียน แบบ สปช.103/29 และ ป.1ช. งานทาสีโรงเรียนบา้นนาดี ต.บา้นแทน่ อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3582) 3582 อาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานฝาผนังโรงเรียนบา้นนาไฮ(ประชาอุปถัมภ)์ ต.บา้นหนั อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3583) 3583 อาคารเรียน ป 1 ฉ เต้ีย งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่มะไฟหวาน ต .ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3584) 3584 อาคารเรียน แบบสร้างเอง (ทีร่าชพสัดุ ชย.1127) งานหลังคาโรงเรียนบา้นทุง่ค้าหลวง ต .ทา่มะไฟหวาน อ.

แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ
93,000                

 (3585) 3585 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานฝ้าและผนังโรงเรียนบา้นทา่คร้อ ต .หนองข่า อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3586) 3586 อาคารเรียน ป.1 ฉ และอาคารหอ้งสมุด งานทาสีโรงเรียนบา้นดอนหนั ต .หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3587) 3587 อาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย งานหลังคาโรงเรียนบา้นดงขีสะเดาหวาน ต.บา้นแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3588) 3588 อาคารเรียน แบบ ป1 ฉ ใต้ถุนสูง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนโจด ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3589) 3589 อาคารเรียนอนุบาล(โรงฝึกงานแบบองการฯ312)งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต.บา้นแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3590) 3590 หอ้งเรียนอาเซียน งานพืน้ งานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโคกสง่า ต .หนองโพนงาม อ.เกษตร
สมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3591) 3591 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบา้นฝายพญานาค ต .ธาตุทอง อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3592) 3592 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองคอนไทย ต .หนองคอนไทย อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3593) 3593 หอ้งเรียนอาคารเครือซิเมนต์ไทย งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโคกสะอาดแก้งวิทยา ต .บา้นแก้ง อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3594) 3594 อาคารเรียน แบบ สปช.202/26 งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนหนองเมยสามัคคี ต.หหนองตูม อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3595) 3595 อาคารเรียน สปช.205/26 ชั้นล่าง งานหลังคาโรงเรียนบา้นสวนอ้อย ต.กวางโจน อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3596) 3596 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นเก่าวิทยานุกูล ต .เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3597) 3597 หอ้งคหกรรม(โรงอาหาร แบบอื่นๆ) งานพืน้โรงเรียนบา้นฉนวน ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3598) 3598 อาคารเรียนแบบ ศก 04/25 ขนาด 3 หอ้งเรียน งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นกุดแดง ต .โคกสะอาด อ.ภเูขียว 

จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3599) 3599 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานร้ือถอน งานปรับปรุงซ่อมแซมเวทโีรงเรียนบา้นหนองเชียงรอด ต .
ทุง่ลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3600) 3600 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอนเตาเหล็ก ต.บา้นแก้ง อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3601) 3601 อาคารเรียนแบบ 008 ก. งานทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นหนองเซียงซา ต.ผักปงั อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3602) 3602 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นพพีวย ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 99,800                
 (3603) 3603 อาคารอเนกประสงค์ 203/26 งานหลังคาโรงเรียนเนรมิตศึกษา ต.โอโล อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3604) 3604 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกลาง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3605) 3605 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และหอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานพืน้ งานผนัง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นม่วง 

ต.ดงบงั อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3606) 3606 อาคารแบบ สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนดินแดง ต.ผักปงั อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3607) 3607 อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้โรงเรียนบา้นกุดจอก ต.โคกสะอาด อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3608) 3608 อาคารเรียนแบบ ป1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนหว้ยยาง ต.หว้ยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3609) 3609 อาคารประกอบการชั่วคราว งานหลังคาโรงเรียนบา้นกุดโคลน ต .โคกสะอาด อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3610) 3610 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ งานประตูหน้าต่งโรงเรียนบา้นโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ)์ ต.สระโพนทอง

 อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3611) 3611 อาคารเรียน แบบ สปช.106/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองช้างเอก ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 99,100                
 (3612) 3612 อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นหา้งสูง ต .บา้นดอน อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3613) 3613 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นแดงสว่าง ต .หนองตูม อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3614) 3614 อาคาร สปช.102/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองงูเหลือม ต.บา้นเพชร อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3615) 3615 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานพืน้โรงเรียนบา้นลาด(ประชาราษฎร์บ้ารุง) ต.บา้นแก้ง อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3616) 3616 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองขาม ต .บา้นเพชร อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 99,200                
 (3617) 3617 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานผนังโรงเรียนบา้นดงพอง ต .นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 99,700                
 (3618) 3618 อาคารเรียน แบบ ป1 ฉ ใต้ถุนสูง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนทอง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3619) 3619 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนคูณ ต.บา้นแทน่ อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3620) 3620 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานประตูหน้าต่าง งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นถนนกลาง ต .สระพงั อ.บา้นแทน่ 

จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3621) 3621 หอ้งพเิศษ (หอ้งดนตรี) งานไม้ งานหลังคา งานผนัง งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นกุดโง้งดงสวรรค์ ต .ทา่มะไฟหวาน อ.
แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3622) 3622 อาครเรียน แบบ สปช.105/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนหนิลาด- กุดกว้าง ต.บา้นหนั อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3623) 3623 โรงอาหาร แบบอื่นๆ งานพืน้โรงเรียนบปุผาราม ต .โนนกอก อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 81,500                
 (3624) 3624 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแซง ต .บา้นแก้ง อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3625) 3625 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนสาทร ต.กุดยม อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3626) 3626 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 อาคารเรียนชั่วคราว อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียน

บา้นแก้งตาดไซ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ
97,800                

 (3627) 3627 อาคารเรียนกึ่งถาวร งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองรวก ต .นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3628) 3628 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย งานหลังคาโรงเรียนบา้นกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) ต.กุดเลาะ อ.เกษตร

สมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3629) 3629 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  งานฝ้าเพดาน  งานร้ืนถอนโรงเรียนบา้นส้มกบ(รัฐราษฎร์บ้ารุง) ต.สระโพนทอง อ.
เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3630) 3630 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสุง งานหลังคาโรงเรียนบา้นกุดหมากเหบ็ ต.บา้นดอน อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3631) 3631 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ  งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนจ้าปา ต .กวางโจน อ.ภเูขียว จ.

ชัยภมูิ
150,000              

 (3632) 3632 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาแก ต.นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 149,500              
 (3633) 3633 อาคารเอนกประสงค์ 205/26, หอ้งสมุด งานหลังคา งานผนังโรงเรียนบา้นซ้ามูลนาก ต .หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.

ชัยภมูิ
150,000              

 (3634) 3634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาประกอบ  งานปกูระเบือ้งหอ้งเรียน /หอ้งส้อม งานหลังคาหอ้งส้วม/หลังคาส้วมโรงเรียน
ชุมชนบา้นบวัพกัเกวียน ต.กวางโจน อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3635) 3635 อาคารประกอบ แบบ สปช.202/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นนาหนองทุม่ ต .บา้นแก้ง อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3636) 3636 อาคารประกอบ (อาคารอนุบาล อาคารสามัญ) งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองบวั ต .บา้น

เด่ือ อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3637) 3637 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานปกูระเบือ้ง  ทาสีโรงเรียนบงึมะนาววิทยา ต .บา้นเด่ือ อ.เกษตร
สมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ

87,900                

 (3638) 3638 อาคาร แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนไตรมิตรพทิยา ต.สระพงั อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3639) 3639 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปกูระเบือ้งโรงเรียนโคกสะอาดศึกษา ต .สามสวน อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 69,800                

 (3640) 3640 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3641) 3641 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนศาลาสามัคคี ต .กุดเลาะ อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.

ชัยภมูิ
149,900              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3642) 3642 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นสระแต้ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3643) 3643 อาคารเรียน แบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นเหล่ากาดย่า ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3644) 3644 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ.ใต้ถุนเต้ีย งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนชาด ต.บา้นเปา้ อ.เกษตรสมบรูณ์ 
จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3645) 3645 อาคารเรียน  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโปร่ง ต .หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3646) 3646 อาคารเรียน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นน้้าทพิย์ ต .ทุง่ลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3647) 3647 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกไพรวัน ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3648) 3648 อาคารเรียน แบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .โคกกุง 

อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3649) 3649 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานเปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่พระ ต .ทุง่พระ อ.คอนสาร จ.
ชัยภมูิ

150,000              

 (3650) 3650 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่ศาลา ต .ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 91,800                
 (3651) 3651 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกล่าม ต .นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3652) 3652 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา ต .บา้นเด่ือ อ.

เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3653) 3653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองศาลาปา่ชาด ต .หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ 
จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3654) 3654 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาสีดา ต .บา้นเด่ือ อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3655) 3655 หอ้งสมุด งานผนัง งานพืน้ งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนงาม ต .ผักปงั อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3656) 3656 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28(3 ชั้น) งานพืน้โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ต.บา้นยาง อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3657) 3657 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยไห ต.ทุง่พระ อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3658) 3658 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย งานผนังโรงเรียนบา้นนกเขาทอง ต .นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3659) 3659 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นเขวา ต.บา้นบวั อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3660) 3660 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแดงกุดจิก ต .หนองข่า อ.เกษตรสมบรูณ์ 
จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3661) 3661 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นตลาดอุดมวิทย์ ต.บา้นหนั อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3662) 3662 อาคารเรียน งานผนังโรงเรียนบา้นมูลกระบอื ต .หนองคอนไทย อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3663) 3663 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) ต.หนองข่า อ.

เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3664) 3664 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นขามปอ้ม ต .กุดเลาะ อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3665) 3665 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202 งานหลังคา งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นโสกมะตูม ต.โนนคณู อ.คอนสาร จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3666) 3666 อาคารเรียนแบบ สปช.105/2526 งานพืน้โรงเรียนบา้นสีปลาด ต.หนองคอนไทย อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3667) 3667 อาคารเอนกประสงค์ แบบกรมสามัญ งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองบวัพรม ต .หนองคอนไทย อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 99,200                
 (3668) 3668 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองปอแดง ต .กวางโจน อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3669) 3669 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาหนองทุม่ ต .นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 149,500              
 (3670) 3670 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต .หนองคู อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3671) 3671 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนอุดม ต.หว้ยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3672) 3672 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง โรงเรียนบา้นหนองเรือ ต .หนองคู อ.บา้นแทน่ จ.

ชัยภมูิ
150,000              

 (3673) 3673 บา้นพกัครูแบบสามัญ2/3โรงเรียนบา้นหนองดินด้า ต.หนองคู อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3674) 3674 สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ศาลาทรงไทย งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นแก้งคร้อหนองไผ่ ต .ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ

 จ.ชัยภมูิ
200,000              

 (3675) 3675 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นนาวงเดือน ต .ทุง่นาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3676) 3676 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแต้ ต.บา้นยาง อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3677) 3677 อาคาร สปช.106/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นวังม่วง ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3678) 3678 อาคารเรียน แบบ สปช.102/2526, อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานประตูหน้าต่างโรงเรียน

บา้นหวัโสก ต.บา้นเด่ือ อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3679) 3679 หอ้งเรียนวิทยาศาสตร์ งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นน้้าพหุนิลาด ต .ทุง่นาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3680) 3680 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง, อาคารอ้านวยการ, อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ แบบยกพืน้ 3 หอ้งเรียน งานทาสี

โรงเรียนบา้นนาสมบรูณ์ ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ
89,300                

 (3681) 3681 หอ้งสมุด งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นดอน - นกเอี้ยงเก่า ต.บา้นหนั อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3682) 3682 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ พืน้เต้ีย งานหลังคา งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นภดิูนหนิกอง ต .หลุบคา อ.แก้งคร้อ 
จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3683) 3683 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201 และหอ้งน้้าแบบ สปช.601 งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นเมืองคง ต .บา้น
เพชร อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ

86,100                

 (3684) 3684 อาคาร แบบ สปช.105/29 และหอ้งสมุด งานหลังคา โรงเรียนบา้นดงบงั ต .ดงบงั อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 99,900                
 (3685) 3685 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนสง่า ต .โนนคณู อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3686) 3686 หอประชุม งานพืน้โรงเรียนบา้นกุดหวัช้าง ต.หนองคอนไทย อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 99,900                
 (3687) 3687 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่างโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ

 จ.ชัยภมูิ
200,000              

 (3688) 3688 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ พืน้สูง งานผนังโรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง ต .หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3689) 3689 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่เริงรมย์ ต.ทุง่พระ อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3690) 3690 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกงาม ต .นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3691) 3691 อาคารเรียนแบบ 105/29 ชั้นล่าง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองกุง ต.กวางโจน อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3692) 3692 พืน้หนิขัด งานพืน้โรงเรียนบา้นภดิูน(มิตรผลอุปถัมภ)์ ต.โคกสะอาด อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3693) 3693 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นดงกลาง ต .ดงกลาง อ.คอนสาร จ.

ชัยภมูิ
150,000              

 (3694) 3694 อาคารประกอบ สปช.201/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นเหมือดแอ่หนองโดน ต.สามสวน อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 93,400                
 (3695) 3695 อาคารเอนกประสงค์ สปช.201/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนเค็ง ต.หนองคู อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3696) 3696 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบา้นกุดขอนแก่น ต .บา้นเพชร อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3697) 3697 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี ต.กุดยม อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3698) 3698 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต .ผักปงั อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3699) 3699 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย และ อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนฉิมพลีมา ต.บา้นดอน อ.ภู

เขียว จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3700) 3700 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นดอนไก่เถื่อน ต.บา้นดอน อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3701) 3701 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหลักแดนหว้ยโปง่พฒันา ต .บา้นเด่ือ อ.เกษตร

สมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3702) 3702 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ พืน้เต้ีย และอาคารเรียนแบบ ป .1 ฉ พืน้สูง งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้น
โสกหว้าโนนหอม ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ

144,000              

 (3703) 3703 เสาธง แบบอื่นๆ สร้างเองโรงเรียนบา้นหนิลาดพฒันา ต .บา้นเต่า อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 97,800                
 (3704) 3704 หอ้งเรียนและอาคารเรียน งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นเรือ ต .กุดยม อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3705) 3705 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกนกทา ต .ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3706) 3706 อาคารเอนกประสงค์และอาคารส้านักงาน งานหลังคาโรงเรียนบา้นคลองบอน ต .คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3707) 3707 สนามเด็กเล่น งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นหามแหโนนสังข์สามัคคี ต.บา้นบวั อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3708) 3708 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ใต้ถุนสูง 1 หอ้งเรียน งานผนัง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองแฝก ต .บา้น

เต่า อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ
99,600                

 (3709) 3709 อาคารเรียนแบบ สปช.202/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นวังหนิ ต .บา้นเต่า อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3710) 3710 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  งานหลังคาโรงเรียนบา้นตลุกหนิ ต .โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 99,800                
 (3711) 3711 อาคารประกอบ งานประตูหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบา้นโนนเหด็ไคล ต .โนนกอก อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3712) 3712 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ขนาด 8 หอ้งเรียน) งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นสระหว้ยยางอุปถัมภ ์ต .

โนนกอก อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3713) 3713 อาคารเรียน สปช.105/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนข่า ต.หนองคอนไทย อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 92,700                
 (3714) 3714 อาคารเรียนแบบ สปช.109/25 และอาคารอนุบาล งานพืน้โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ต .กวางโจน อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 133,600              

 (3715) 3715 อาคารเรียน  งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองหญ้าข้าวนก ต .หนองตูม อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3716) 3716 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองหญ้าโก้ง ต.ทุง่ลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3717) 3717 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคา งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นดงเมย ต .บา้นดอน อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3718) 3718 หอ้งพเิศษ งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นปากช่องผาเบยีด ต .หว้ยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3719) 3719 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองเก่า ต.บา้นยาง อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3720) 3720 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย งานหลังคาโรงเรียนบา้นพรมใต้พทิยาคาร ต .ผักปงั อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3721) 3721 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่ขามไร่เด่ือสามัคคี ต .บา้นยาง อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3722) 3722 อาคารโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองตากล้า ต .ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3723) 3723 อาคารโรงฝึกงาน งานหลังคา งานพืน้ งานฝาผนังโรงเรียนบา้นหนองพอก ต .หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3724) 3724 อาคารโรงอาหาร งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นเมืองกลางวิทยา ต .โนนกอก อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3725) 3725 อาคารแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ต.บา้นแก้ง อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 110,700              
 (3726) 3726 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นหนั ต.บา้นหนั อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3727) 3727 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองปลามันหนองไร่ ต .หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3728) 3728 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29, อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นเปา้

(ส้าราญไชยวิทยา) ต.บา้นเปา้ อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3729) 3729 อาคารประกอบ (ส้วม) งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองคู ต.หนองคู อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 147,200              
 (3730) 3730 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสุง 4 หอ้งเรียน งานผนังโรงเรียนบา้นดงใต้ ต .ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3731) 3731 อาคารเรียน งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นน้้าอุ่น ต .ทุง่นาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 98,800                
 (3732) 3732 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.206/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ)์ ต.หนองโพนงาม อ.

เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ
78,100                

 (3733) 3733 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29, หอ้งสมุด,งานร้ัว งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนสระโพนทอง ต.สระโพนทอง อ.
เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ

99,800                
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รายการ จ านวนเงิน
 (3734) 3734 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.201/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนดินจี่ ต.โอโล อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 99,600                
 (3735) 3735 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานเหล็ก งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองแหว้ปรางค์กู่ ต.หนองขาม อ.

แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3736) 3736 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนสามสวนวิทยา ต.สามสวน อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3737) 3737 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 หอ้งเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสารจอด ต .หนองโพน
งาม อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3738) 3738 อาคารเรียน แบบ สปช.202/26 งานผนัง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .บา้นแทน่ อ.บา้นแทน่ จ.
ชัยภมูิ

100,000              

 (3739) 3739  ิอาคารเรียนเพือ่จัดกิจกรรมรักการอ่าน งานเหล็ก งานหลังคาโรงเรียนบา้นคอนสาร ต .คอนสาร อ.คอนสาร จ.
ชัยภมูิ

150,000              

 (3740) 3740 ส้วม จ้านวน 4 หลัง งานหลังคา งานประตูหน้าต่าง งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นฉนวน ต .บา้นดอน อ.ภเูขียว จ.
ชัยภมูิ

150,000              

 (3741) 3741 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นมอญ ต.บา้นแทน่ อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3742) 3742 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานฝาผนัง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองคูวิทยาคม ต .สระโพนทอง อ.

เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3743) 3743 อาคารเรียน งานประตูหน้าต่าง งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นตาดรินทอง ต .ธาตุทอง อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3744) 3744 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้โรงเรียนบา้นสะเดาหนองไผ่ ต.สระพงั อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3745) 3745 อาคารเรียน แบบ สปช.106/28 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3746) 3746 โรงอาหาร งานหลังคา งานฝาผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นโจดพทิยาคาร ต .หนองข่า อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 149,800              
 (3747) 3747 หอ้งเรียนปฐมวัย งานพืน้ งานทาสี งานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนออป .19 (ส่วนปา่คอนสาร) ต.ทุง่พระ

 อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3748) 3748 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสุง และ สปช.201/26 งานทาสีโรงเรียนหว้านไพรสามัคคี ต.บา้นแก้ง อ.แก้งคร้อ 
จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3749) 3749 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นเซียมปา่หม้อ ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3750) 3750 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นเด่ือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) ต.บา้นเด่ือ อ.เกษตร

สมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3751) 3751 อาคารเรียน แบบ ศก.04ก/25 งานพืน้โรงเรียนบา้นระหดั ต .กุดเลาะ อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3752) 3752 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (ขนาด 8 หอ้งเรียน)งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองผักหลอด ต .บา้นแทน่ อ.บา้น

แทน่ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3753) 3753 อาคารเรียน(อาคารกองสลากฯ) และเสาธง งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นทกิแล้ง ต .หนองโพนงาม อ.เกษตร
สมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3754) 3754 อาคารเอนกประสงค์ สปช.205/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นข่าเชียงพนิ ต.บา้นแทน่ อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3755) 3755 หอ้งส้วม แบบ สปช.601/26 งานเหล็ก งานพืน้โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี ต.บา้นเพชร อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3756) 3756 อาคารโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนหนิแร่ ต .บา้นแก้ง อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3757) 3757 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานร้ือถอน งานฝาผนัง

โรงเรียนบา้นโสกเชือกนกเจ่าพฒันา ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3758) 3758 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ ต.หนองตูม อ.ภเูขียว จ.
ชัยภมูิ

150,000              

 (3759) 3759 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองสามขา ต .หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 78,100                
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3760) 3760 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ งานเหล็กโรงเรียนหนองเบนประภากร ต .หนองคอนไทย อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3761) 3761 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง (ขนาด 3 หอ้งเรียน)งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา ต.บา้นเต่า อ.

บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3762) 3762 อาคารโรงอาหาร งานเหล็ก งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนชุมชนแทน่ประจัน ต .บา้นแทน่ อ.บา้นแทน่ จ.
ชัยภมูิ

150,000              

 (3763) 3763 อาคารหอประชุม แบบ 201/26 งานหลังคา งานทาสี งานร้ือถอน งานสร้างเวทโีรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต .หนอง
โพนงาม อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3764) 3764 อาคารส้านักงาน งานไม้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นน้้าพปุางวัว ต .คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3765) 3765 โรงอาหาร งานพืน้ งานผนัง งานเหล็กโรงเรียนบา้นโนนง้ิว ต .บา้นบวั อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3766) 3766 พืน้ถนนและลานเอนกประสงค์ งานเหล็ก งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนเขวา ต .โนนทอง อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3767) 3767 โรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต .โอโล อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3768) 3768 โรงอาหาร งานพืน้ งานไฟฟา้โรงเรียนเพชรราษฎร์บ้ารุง ต .บา้นเพชร อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3769) 3769 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นพรมหว้ยข่าวิทยา ต .บา้นเปา้ อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3770) 3770 อาคารเอนกประสงค์ งานประตูหน้าต่าง งานทาสี งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นนาเกาะ ต .ทุง่นาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3771) 3771 อาคารโรงอาหาร งานเหล็ก งานหลังคาโรงเรียนบา้นหลุบค่าย ต .สามสวน อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3772) 3772 อาคารเอนกประสงค์และอาคารประกอบ (หอ้งครัว) งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้าทอง ต.ผักปงั อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 144,000              
 (3773) 3773 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ งานเหล็ก งานฝาผนังโรงเรียนหนองมะเกลือบ้ารุงวิทย์ ต .หนองคู อ.บา้นแทน่ จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3774) 3774 อาคารเอนกประสงค์ สปช.203/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนคูณ ต.โนนคณู อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3775) 3775 หอ้งประชุม งานพืน้ งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นหว้ยทรายทอง ต .ทุง่พระ อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 79,500                
 (3776) 3776 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนสาลิกาวิทยา ต .บา้นหนั อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3777) 3777 โรงอาหาร (แบบประชาอาสา) งานพืน้ งานเหล็กโรงเรียนบา้นโจดกลาง ต .โนนคณู อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 97,900                
 (3778) 3778 หอ้งประชุมเอนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ต.กุดยม อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3779) 3779 โรงฝึกงาน แบบกรมสามัญศึกษา (2522) งานหลังคาโรงเรียนบา้นแก้ง-โนนส้มกบ ต.บา้นแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3780) 3780 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3781) 3781 โรงฝึกงาน แบบสามัญ 312 งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแกหนองโน ต .หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3782) 3782 อาคารเรียน สปช.105/29  งานปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการ เครืองปรับอากาศ พดัลม โคมไฟฯโรงเรียนบา้นธาตุ ต .
ธาตุทอง อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3783) 3783 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 
งานปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นหนองพพีว่น ต .เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ

140,300              

 (3784) 3784 งานปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน   กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.12 มโรงเรียนบา้นหนิรอยเมย ต .ดงบงั 
อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3785) 3785 งานปรับปรุงซ่อมซ่อมถนนภายในโรงเรียน  กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.12 เมตรโรงเรียนบา้นนาบวั ต.
ดงบงั อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3786) 3786 งานปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน หนิคลุก 150 ลบ.มโรงเรียนบา้นหว้ยพลวง ต.โอโล อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3787) 3787 งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน กว้าง 4.00 มโรงเรียนบา้นจมืน่ ต.บา้นเด่ือ อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3788) 3788 ถมดินบริเวณ เพือ่ปรับระดับ 187 ลบ.มโรงเรียนบา้นหว้ยแก้ว ต.ทุง่พระ อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 99,700                
 (3789) 3789 งานถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียน   ขนาด 5*70 ม.โรงเรียนบา้นก่าน ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 149,000              
 (3790) 3790 งานปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน คสล . กว้าง 4.00 ม.โรงเรียนบา้นหนองปลา ต.โคกสะอาด อ.ภเูขียว 

จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3791) 3791 งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ขนาด กว้าง 3.50 ม. ยาว 140 ม.สูง 0.10  ม.โรงเรียนบา้น
นาหวัแรด ต.บา้นแก้ง อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3792) 3792 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน คสล .กว้าง 3 ม.ยาว 30 ม.โรงเรียนบา้นบวั(รัฐราษฎร์วิทยา) ต.บา้นบวั อ.
เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ

148,000              

 (3793) 3793 งานปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน ฉีดพน่ราดยาง  จ้านวน 788  ตรม.โรงเรียนบา้นโนนหวันา ต.ทุง่นาเลา อ.คอน
สาร จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3794) 3794 ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน   จ้านวน 25  ลบ.ม.โรงเรียนบา้นหว้ยยางด้า ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบรูณ์
 จ.ชัยภมูิ

99,200                

 (3795) 3795 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นดอนขิงแคงเหล่าน้อย ต .บา้นเต่า อ.บา้นแทน่ จ.
ชัยภมูิ

99,400                

 (3796) 3796 งานซ่อมแซมถนน คสล.ภายในโรงเรียน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 62.5 เมตร หนา 0.12 ม.โรงเรียนบา้นสารจอด
เก่า ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3797) 3797 งานซ่อมแซมร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน  จ้านวน 57  เมตร โรงเรียนบา้นโคกสูง-วังศิลา ต.บา้นแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3798) 3798 งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความหนา 12  ซม.โรงเรียนบา้นกวางโจนโนนทอง ต.กวางโจน 
อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3799) 3799 งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นโปง่ดินด้า ต.บา้นแก้ง อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3800) 3800 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน  จ้านวน 40 เมตร โรงเรียนบา้นทุง่ลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ)์ ต.ทุง่ลุยลาย อ.
คอนสาร จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3801) 3801 งานปรับปรุงร้ัวมาตรฐานแบบ 9 ก้อน  (รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นโนนสาวเอ้ ต.โคกสะอาด อ.ภเูขียว 
จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3802) 3802 สนามกีฬาโรงเรียน ลาน คสล. หนา 10 ซม. จ้านวน 470 ตร.ม.โรงเรียนบา้นหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภเูขียว จ.
ชัยภมูิ

150,000              

 (3803) 3803 งานก่อสร้าง้ัวผนังก่ออิฐบล๊อค โรงเรียนบา้นหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) ต.บา้นเปา้ อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3804) 3804 ปรับปรุงซ่อแซม อาคารเรียน  อาคารประกอบโรงเรียนบา้นโปร่งสังข์ ต .โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3805) 3805 ซ่อมแซมถังน้้าแบบ ฝ.33 โรงเรียนบา้นหนองโพนงาม ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3806) 3806 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน โรงเรียนบา้นหนิลาด ต .สามสวน อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 99,400                
 (3807) 3807 1 งานติดต้ังหนามสแตนเลส (ปอ้งกันนกพริาบ)  2. อาคารอเนกประสงค์  งานเปล่ียนหลังคา จ้านวน  136  ตรม.

 3.งานติดต้ังกันสาดรอบอาคารส้านักงาน โรงเรียนสพป .ชัยภมูิ เขต 2 ต.ผักปงั อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ
300,000              

 (3808) 3808 งานปรับปรุงถนนภายในบริเวณ โรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองไรไก่ ต .โคกสะอาด อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3809) 3809 อาคารโรงอาหาร  งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ต.ผักปงั อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3810) 3810 งานปรับปรุงซ่อมแซม  อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหวัหนอง ต .หนองคอนไทย อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3811) 3811 งานปรับปรุงซ่อมแซม  อาคารเรียน  อาคารประกอบโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ ต .หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 99,800                

 (3812) 3812 อาคารโรงอาหาร  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองม่วงบ้ารุง ต .โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3813) 3813 ส้วมนักเรียน งานหลังคาโรงเรียนบา้นเลิงทุม่ ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3814) 3814 อาคารเรียน  ป1  ฉ ใต้ถุนสูง  งาน พืน้  งานหน้าต่าง งานพืน้ไม้โรงเรียนบา้นบุง่สิบส่ีราษฎร์บ้ารุง ต .โนนทอง อ.

เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3815) 3815 อาคารหอ้งสมุด  งานหลังคา  ฝ้าเพดาน   อาคารเรียน  งานพืน้ โรงเรียนบา้นโนนง้ิวงาม ต .หนองขาม อ.แก้งคร้อ
 จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3816) 3816 อาคารเรียน  งานตาข่าย กระจกช่องลมโรงเรียนบา้นหนองไฮ ต .ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 98,800                
 (3817) 3817 อาคารเรียน  อาคาร  ประกอบ  โรงเรียนบา้นหลุบคา ต .หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3818) 3818   อาคารหอประชุม  งานกันสาด  งานประตู  ปรับปรุงเวท ีงานพืน้โรงเรียนบา้นโคกกุง ต .โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.

ชัยภมูิ
150,000              

 (3819) 3819 อาคารเรียน  อาคารประกอบ โรงเรียนบา้นทกิแล้ง สาขาหว้ยหนิลับวิทยาสรรค์ ต .หนองโพนงาม อ.เกษตร
สมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3820) 3820 อาคารเรียน แบบ  206  งานฝ้าเพดาน งานหลังคา โรงเรียนบา้นทา่ทางเกวียน ต .ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชัยภมูิ

99,300                

 (3821) 3821 อาคารเรียน  แบบ  สปช 105/26  งานหลังคา  โรงเรียนบา้นโจดโนนข่า ต.สามสวน อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3822) 3822 อาคาร  ป 1  ฉ  ใต้ถุนสูง  งาน ฝ้าเพดาน  ประตู หน้าต่าง  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองแสงวิทยา ต .ช่องสาม

หมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ
123,700              

 (3823) 3823   อาคารเรียน  อาคารประกอบ  โรงเรียนบา้นด่านเจริญทา่กอกวิทยาสรรค์ ต .เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3824) 3824    อาคารเรียน  อาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนหนองไฮ ต .โนนทอง อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3825) 3825 อาคารเรียน  อาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนดู่ ต .บา้นเต่า อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 98,000                
 (3826) 3826 อาคารเรียน  อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองเม็ก ต .บา้นเต่า อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ 149,200              
 (3827) 3827 อาคารเรียน  อาคารประกอบโรงเรียนบา้นปา่ว่าน ต .หว้ยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 93,200                
 (3828) 3828 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 โดย งานพืน้เวท ี งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลืบโรงเรียนซับใหญ่

วิทยาคม ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภมูิ
200,000              

 (3829) 3829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนฝา เปล่ียนประตู ทาสีโรงเรียนบา้นส้าโรงโคก ต.กุดน้้าใส อ.
จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3830) 3830 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)กว้าง 4 เมตร พืน้ที ่48 เมตรโรงเรียนกันกงบา้นล่ีสามัคคี ต.
ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3831) 3831 เทพืน้คอนกรีตเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) ต.บา้นเพชร อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3832) 3832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ (ต่อเติม 3 หอ้งเรียน) ทาสี ฝ้าเพดาน โรงเรียนหนองประดู่วิทยา ต.หวัทะเล 

อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3833) 3833 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล  เปล่ียนหลังคา ปพูืน้โรงเรียนบา้นทา่กูบ ต .ทา่กูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3834) 3834 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชุมนักเรียนโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต .ส้มปอ่ย อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3835) 3835 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(หอ้งอนุบาล) เปล่ียนฝ้า ทาสีโรงเรียนบา้นกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ต.หวัทะเล อ.

บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3836) 3836 ปรับปรุงถนนคอนกรีต เพือ่เปน็สนาม (BBL)โรงเรียนซับมงคลวิทยา ต.โปง่นก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3837) 3837 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นทุง่สว่างวัฒนา ต .บา้นกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3838) 3838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับ

ใหญ่ จ.ชัยภมูิ
100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3839) 3839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสี เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นศิลาทอง ต.โปง่นก

 อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3840) 3840 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นสะพานยาว ต .โปง่นก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3841) 3841 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/26 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังตะเฆ่ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบวัระเหว จ.

ชัยภมูิ
150,000              

 (3842) 3842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานแบบองค์การ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังมน ต .วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3843) 3843 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารแบบ ป.ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนพืน้ไม้โรงเรียนบา้นโคกแสว ต.หวัทะเล อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.
ชัยภมูิ

100,000              

 (3844) 3844 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป1ฉ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นน้้าลาด ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.
ชัยภมูิ

150,000              

 (3845) 3845 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบา้นหนองจาน ต.โคกสะอาด อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3846) 3846 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช .105/26 เทพืน้คอนกรีต ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นละหานค่าย ต .โคก
สะอาด อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3847) 3847 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นใหม่นาดี ต.บา้นขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3848) 3848 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช .202/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นทองค้าพงิวิทยา ต.บา้น

เพชร อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3849) 3849 ปรับปรุ่งซ่อมแซม อาคารเรียนแบบป. 1ฉ (ใต้ถุนสูง) งานผนังโรงเรียนบา้นหว้ยบง ต .ส้มปอ่ย อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3850) 3850 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 เทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน ปกูระเบือ้ง โครงหลังคาโรงเรียน
บา้นปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ต.บา้นชวน อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3851) 3851 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ (หอ้งคอมพวิเตอร์)
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสามัญ 312 (โรงอาหาร)โรงเรียนบา้นหนองผักแว่น ต.บา้นเพชร อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.
ชัยภมูิ

100,000              

 (3852) 3852 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารกรมสามัญ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นดอนกอก ต .โคกสะอาด อ.หนองบวัระ
เหว จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3853) 3853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ ใต้ถุนสูง  งานทาสีและกันสาดโรงเรียนเขาดินพทิยารักษ ์ต .หวัทะเล อ.
บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3854) 3854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนฝ้า ทาสีโรงเรียนบา้นวังกุง ต.ทา่กูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3855) 3855 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยยางดี ต.หว้ยแย้ อ.หนองบวัระเหว จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3856) 3856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังขอนสัก ต .ทา่กูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3857) 3857 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหลุบง้ิว ต .บา้นกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3858) 3858 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนประกอบแบบองค์การ เทพืน้ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นละหาน (อภรัิกษ์

วิทยา) ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3859) 3859 ปรับปรุงซ่อมแซม อารารเรียน แบบ สปช .105/29 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่ศิลา ต .โสกปลาดุก อ.หนองบวัระ
เหว จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3860) 3860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นตาล ต.บา้นตาล อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.
ชัยภมูิ

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3861) 3861 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตูโรงเรียนชุมชนบา้นหว้ยยายจิ๋ว ต .

หว้ยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ
200,000              

 (3862) 3862 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารประกอบ แบบ สปช .204/26 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกแพงพวย(บวัประชาสรรค์) ต.
ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3863) 3863 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเต้ีย ร้ือถอนเสาตอม้อ และทาสีโรงเรียนบา้นหวัทะเล 'ผ่อง
ประชาสรรค์' ต.บา้นตาล อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3864) 3864 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ศก 04 ก เปล่ียนประตู เปล่ียนกระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นทามจาน ต.หนอง
บวัโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3865) 3865 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29  ลงหนิขัดพืน้โรงเรียนบา้นซับใหม่ ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3866) 3866 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปล่ียนประตู ปกูระเบือ้ง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 
สปช.202/26  ทาสีโรงเรียนซับถาวรพฒันา ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3867) 3867 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังตาลาดสมบรูณ์ 
สาขาวังบายศรี ต.หว้ยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3868) 3868 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังตาลาดสมบรูณ์ ต .หว้ยยายจิ๋ว อ.
เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3869) 3869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(กรมสามัญ) ปกูระเบือ้ง เปล่ียนหลังคา เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้น
หนองฉิม(สิงหจ์ันทร์บ้ารุง) ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ

200,000              

 (3870) 3870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ เปล่ียนประตู  ทาสี โรงเรียนหนองกกสามัคคี ต.บา้นเพชร อ.บ้าเหน็จ
ณรงค์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3871) 3871 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ  ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง ปกูระเบือ้ง อาคารเอนกประสงค์ 201/26 ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นเสล่ียงทอง ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3872) 3872 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สปช.105/29 งานทาสี อาคาร ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานทาสีโรงเรียนบา้นตลาด(ค้านายครุ
ราษฎร์รังสรรค์) ต.กุดน้้าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3873) 3873 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 101/26 งานผนังโครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง  ทาสีโรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี ต .หว้ย
แย้ อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3874) 3874 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองตะครอง ต .โคกเพชรพฒันา อ.บ้าเหน็จ
ณรงค์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3875) 3875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบสามัญ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นกลอยสามัคคี ต .บา้นเพชร อ.บ้าเหน็จณรงค์
 จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3876) 3876 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .โคกเริงรมย์ อ.
บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3877) 3877 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองอีหล่อ ต.บา้นตาล อ.บ้าเหน็จ
ณรงค์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3878) 3878 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนบานประตู เปล่ียนหน้าตางโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ต.
บา้นไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3879) 3879 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนรังงามวิทยา ต .รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3880) 3880 ซ่อมแซมเทพืน้คอนกรีตอาคารประกอบและบริเวณรับประทานอาหารโรงเรียนบา้นหนองตอ ต .รังงาม อ.เนินสง่า

 จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3881) 3881 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์ เปล่ียนหน้าต่างอลูมิเนียมแบบบานเล่ือนโรงเรียนบา้นวังอ้ายคง ต .บา้นไร่ อ.
เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

150,000              
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 (3882) 3882 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ปา้ยโรงเรียนแกรนิตโรงเรียนบา้นหนองโจด ต .หนองบวัระเหว อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3883) 3883 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3884) 3884 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนส้าราญ ต .บา้นไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3885) 3885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว ปกูระเบือ้ง เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นส้านักตูมกา สาขาบา้นหลัง

สัน ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3886) 3886 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานต่อเติมหน้าอาคาร ทาสีโรงเรียนบา้นทา่โปง่ ต .วังตะเฆ่ อ.
หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ

200,000              

 (3887) 3887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้งโรงเรียนปา่ไม้อุทศิ 3 (บา้นทา่ช้าง) ต.โสกปลาดุก 
อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3888) 3888 ปรับปรุงภมูิทศัน์ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นวังเสมา(พนิิจอนุสรณ์) ต.กุดน้้าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3889) 3889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต .บา้นชวน 

อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3890) 3890 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.2/28 ทาสีหอ้งเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นเพชร(วันครู 2500) ต.บา้นเพชร 
อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3891) 3891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบา้นหนองนกเขียน ต .ตะโกทอง อ.ซับ
ใหญ่ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3892) 3892 ปรับปรุงภมูิทศัน์ งานขุดลอกบอ่น้้าโรงเรียนปากจาบวิทยา ต .โคกเพชรพฒันา อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3893) 3893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ งานกระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหนองดง ต .หวัทะเล อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.

ชัยภมูิ
100,000              

 (3894) 3894 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป1 ฉ ใต้ถุนเต้ียโรงเรียนหวัสระวิทยา ต.หวัทะเล อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3895) 3895 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป 1ฉ ใต้ถุนสูง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังตาเทพ ต.บา้นไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3896) 3896 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบชั่วคราว ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองกองแก้ว ต .หว้ยแย้ อ.หนองบวัระเหว 
จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3897) 3897 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในโรงเรียน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นบุง่เวียนวิทยา ต .โปง่นก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3898) 3898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบกรมสามัญ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นหนองโสน ต .หนองบวัโคก อ.

จัตุรัส จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3899) 3899 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานหลังคา งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ ต .
หนองบวัโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3900) 3900 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1ฉใต้ถุนสูง เปล่ียนไม้เนือ้แข็ง ฝ้ากระเบือ้งโรงเรียนบา้นหวัสะพาน ต.นายาง
กลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3901) 3901 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเต้ีย งานทาสีโรงเรียนบา้นร่วมมิตร ต.กุดน้้าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3902) 3902 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบุง่หวายโกรกตาแปน้สามัคคี ต .รังงาม อ.
เนินสง่า จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3903) 3903 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 ปกูระเบือ้ง ท้าร้ัวโรงเรียนโรงเรียนดอนเปล้าศึกษา ต.รังงาม อ.
เนินสง่า จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3904) 3904 ปรับปรุงภมูิทศัน์ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโกรกกุลา ต .ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3905) 3905 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 เปล่ียนประตู หน้าต่าง เหล็กดัดโรงเรียนบา้นโนนคร้อ ต.บา้นขาม อ.

จัตุรัส จ.ชัยภมูิ
150,000              
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 (3906) 3906 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนวังใหม่พฒันา ต.บา้นไร่ อ.เทพ

สถิต จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3907) 3907 ปรับปรุงภมูิทศัน์ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต .ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3908) 3908 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป ์ต.บา้นไร่ 

อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3909) 3909 ปรับปรุงภมูิทศัน์ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนเชือก ต .ส้มปอ่ย อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3910) 3910 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่าง งานกระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้น

ร้านหญ้า ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3911) 3911 ปรับปรุงภมูิทศัน์ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองตานา ต .โสกปลาดุก อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3912) 3912 ปรับปรุงภมูิทศัน์ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นสระส่ีเหล่ียม ต .บา้นกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3913) 3913 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป1ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนประตู งานกระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นทา่แตง ต .กุดน้้า

ใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3914) 3914 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนหนิต้ังพทิยากร ต .บา้นชวน อ.บ้าเหน็จ
ณรงค์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3915) 3915 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นมะเกลือโนนทอง ต .บา้นกอก อ.จัตุรัส
 จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3916) 3916 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานฝ้าเพดาน เปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนบา้นพลับ(มีราษฎร์บ้ารุง) ต.
หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3917) 3917 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในโรงเรียน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโสกปลาดุก ต .โสกปลาดุก อ.หนองบวัระเหว จ.
ชัยภมูิ

150,000              

 (3918) 3918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา อาคารเรียน ป .1ฉใต้ถุนสูง เปล่ียนหลังคาโรงเรียนโปง่ขุนเพชร
 ต.โคกสะอาด อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3919) 3919 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นวังตาทา้ว ต.นายาง
กลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3920) 3920 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .โคกสะอาด อ.
หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3921) 3921 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัระเหว ต.หนองบวัระเหว
 อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3922) 3922 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (โรงฝึกงาน) แบบกรมสามัญ งานคอนกรีต ปกูระเบือ้ง ติดฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นหนองผักชี ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3923) 3923 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนหน้าต่าง ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโปง่ขุนเพชรพฒันา 
ต.โปง่นก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3924) 3924 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน กั้นหอ้งนักเรียน เทพืน้โรงเรียนบา้นโปง่เกต ต .ทา่กูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3925) 3925 ปรับปรุงภมูิทศัน์  งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองดินด้า ต .กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3926) 3926 ปรับปรุงซ่อมแซม บา้นพกัครู เปล่ียนหลังคา เปล่ียนประตูโรงเรียนชุมชนบา้นหว้ยแย้ ต .หว้ยแย้ อ.หนองบวัระ

เหว จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3927) 3927 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโสกคร้อ ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.
ชัยภมูิ

100,000              

 (3928) 3928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ต .บา้นชวน อ.บ้าเหน็จณรงค์ 
จ.ชัยภมูิ

150,000              



     หนา้ที ่153

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3929) 3929 ปรับปรุงภมูิทศัน์  เทพืน้ลานคอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บ้ารุง) ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3930) 3930 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สปช.105/29 (2หลัง) ทาสีโรงเรียนบา้นตลุกคูณพฒันา ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3931) 3931 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารหอ้งสมุด(แบบบริจาค) ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นซับไทร ต .วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.
ชัยภมูิ

100,000              

 (3932) 3932 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นง้ิว ต.บา้นขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3933) 3933 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/26 เปล่ียนประตู หน้าต่าง ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู เปล่ียนประตู 

หน้าต่างโรงเรียนบา้นไร่พฒันา ต.บา้นไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ
200,000              

 (3934) 3934 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป1ฉ เปล่ียนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นเสลาประชารัฐ ต.บา้นชวน อ.
บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3935) 3935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโสกรวกหนองซึก ต .หนองบวัโคก 
อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3936) 3936 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารกรมสามัญ 2 ชั้น งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ย ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3937) 3937 ปรับปรุงภมูิทศัน์ งานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นซับยาง ต .โคกเพชรพฒันา อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3938) 3938 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองลูกช้าง ต .บา้นขาม อ.จัตุรัส 

จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3939) 3939 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง บผุนังไม้อัดยาง ทาสีโรงเรียนบา้นหวัหนอง ต .หนองบวัระเหว
 อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3940) 3940 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ101/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นปากค่ายช่องแมว ต.หนองบวัระเหว อ.หนอง
บวัระเหว จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3941) 3941 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล ถมดิน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบวับานสามัคคี ต .หนองบวับาน อ.
จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3942) 3942 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ท้าร้ัวโรงเรียนโรงเรียนโคกหนิต้ังศึกษาศิลป ์ต .โคกเริงรมย์ อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3943) 3943 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ป1 ฉ ถมดิน  ฝ้ายิบซ่ัม ผนังบล็อกโรงเรียนบา้นหนองบวัใหญ่ ต .หนองบวัใหญ่ อ.จัตุรัส

 จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3944) 3944 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ต.บา้นกอก อ.จัตุรัส จ.
ชัยภมูิ

200,000              

 (3945) 3945 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งคหกรรม เปล่ียนเสาปนู บา้นพกัครู เทพืน้ เปล่ียนประตูโรงเรียนชุมชนหนองบวัโคก (ทอง
วิทยานุกูล) ต.หนองบวัโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3946) 3946 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สปช.104/26 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองไผ่ล้อม ต .หนองบวัใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3947) 3947 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโปง่นกพทิยา ต .โปง่นก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3948) 3948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสามัญแบบชั่วคราว เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแขม ต .ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3949) 3949 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นตะลอมไผ่ ต.โคกสะอาด อ.หนองบวัระเหว จ.
ชัยภมูิ

100,000              

 (3950) 3950 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช105/29 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นยางเต้ียโคกรัง ต .หว้ยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.
ชัยภมูิ

150,000              



     หนา้ที ่154

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3951) 3951 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/26 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหวัสะพาน ต .วังตะเฆ่ อ.หนองบวัระ

เหว จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3952) 3952 ปรับปรุงภมูิทศันื ท้าร้ัว คอนกรีตบล็อกโรงเรียนบา้นหนองโดน ต .หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3953) 3953 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ต.

โคกเพชรพฒันา อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3954) 3954 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสี ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเกาะมะนาว ต .เกาะมะนาว 
อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3955) 3955 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.101/26 งานทาสีโรงเรียนโคกส้าราญราษฎร์อ้านวย ต.โคกเพชรพฒันา อ.
บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3956) 3956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) ต.โคกเพชรพฒันา อ.
บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3957) 3957 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นส้มปอ่ย ต .ส้มปอ่ย อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (3958) 3958 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองหญ้าข้าวนก ต.ละหาน 

อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3959) 3959 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบฉุนวน ต .ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3960) 3960 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานเทพืน้และปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกโต่งโต้น ต .หนองบวั
บาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3961) 3961 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงฝึกงานแบบกรมสามัญ งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นจาน (นิเทศอุปถัมภ)์ ต.หนองบวัใหญ่ อ.
จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3962) 3962 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม โรงเรียนสพป.ชัยภมูิ เขต 3 ต.บา้นกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 300,000              
 (3963) 3963 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.202/26 และ สปช 601/26 เปล่ียนหลังคา ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นแจ้งใหญ่

 ต.หว้ยแย้ อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3964) 3964 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นหว้ยฝร่ัง ต .
วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3965) 3965 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นดงลาน ต .วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.
ชัยภมูิ

100,000              

 (3966) 3966 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ  เปล่ียนผนัง เปล่ียนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นเด่ือ ต.กุดน้้าใส อ.
จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3967) 3967 ปรับปรุงซ่อมแซม  อาคารเรียนแบบ ป.1ซ.ใต้ถุนเต้ีย เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นโนนมะกอกงาม
 ต.หว้ยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3968) 3968 ปรับปรุงซ่อมแซม  อาคารเรียน สปช .105/29 เปล่ียนหน้าต่างบานเล่ือนโรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต.บา้นไร่ อ.เทพ
สถิต จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3969) 3969 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นช่องส้าราญ ต .วะตะแบก อ.เทพสถิต 
จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3970) 3970 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช105/29 งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นส้านักตูมกา ต .วังตะเฆ่ อ.หนองบวั
ระเหว จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3971) 3971 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ  งานฝาผนัง เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นวังกะทะ ต .วัง
ตะเฆ่ อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3972) 3972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ดังนี ้ก่อผนังคอนกรีต ฉาบปนู ปพูืน้กระเบือ้ง ประตู หน้าต่าง 
ทาสี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

200,000              



     หนา้ที ่155

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (3973) 3973 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนสภาผู้แทนราษฎร เฉลิมพระเกียรติ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาประชาสัมพนัธ์ 

สาขาโคกอนุ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3974) 3974 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นนาประชาสัมพนัธ์ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต 
จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3975) 3975 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสภาผู้แทนราษฎร เฉลิมพระเกียรติ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาประชาสัมพนัธ์ 
สาขาหว้ยน้อย ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3976) 3976 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช  ุ602/26  สปช  ุ601/26  โดย ปพูืน้ เปล่ียนสุขภณัฑ์ ประตู ติดต้ังกระจก 
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3977) 3977 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ปกูระเบือ้ง และปรับปรุวสภาพแวดล้อม ร้ัวโรงเรียนโรงเรียน
บา้นส้าโรงทุง่ ต.บา้นกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3978) 3978 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ติดต้ังประตู  ตีฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นหนองแวง(คุรุ
ราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.บา้นเพชร อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3979) 3979 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนผนังไม้อัด เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นวังอ้าย
จีด ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3980) 3980 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ ใต้ถุนเต้ีย ร้ือฝาประตูหน้าต่าง ติดต้ังประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้น
หนองจะบก ต.หว้ยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3981) 3981 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย งานฝ้าเพดาน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยไฮ ต .หว้ยแย้
 อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3982) 3982 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังพง ต .ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3983) 3983 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภมูิทศัน์ ซ่อมแซมเสาธงชาติโรงเรียนบา้นวังคมคาย ต .หว้ยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3984) 3984 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นโปง่นกพทิยา สาขาบา้นคลองผักหวาน
 ต.โปง่นก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3985) 3985 ปรับปรุงซ่อมแซม  อาคารเรียนแบบกรมสามัญ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเขื่อนล่ัน ต .ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภมูิ 100,000              

 (3986) 3986 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานทาสี ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุดแคนสามัคคี ต .บา้นตาล อ.
บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3987) 3987 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคา ประตูหน้าต่างรเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานร้ือถอน ประตูหน้าต่าง โรงเรียนบา้นกุดตา
ลาด ต.โคกเริงรมย์ อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3988) 3988 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม และอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นยางเครือ ต .หนองโดน อ.จัตุรัส จ.
ชัยภมูิ

100,000              

 (3989) 3989 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  เทพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโคกกระเบือ้งไห ต .บา้นไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3990) 3990 ปรับปรุงซ่อมแซม บา้นพกัครู แบบองค์การโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ต .โคกเริงรมย์ อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (3991) 3991 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารประกอบ (โรงอาหาร) งานทาสี ขัดพืน้มันเรียบโรงเรียนบา้นขามราษฎร์นุกูล ต.บา้นขาม
 อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3992) 3992 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนฝาโรงเรียนบา้นโปร่งมีชัย ต.โคกเริงรมย์ อ.บ้าเหน็จ
ณรงค์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (3993) 3993 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปล่ียนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนจอมแก้ววิทยา ต.เกาะมะนาว อ.
บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ

100,000              
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 (3994) 3994 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองตะไก้ ต .บา้นชวน อ.บ้าเหน็จ

ณรงค์ จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (3995) 3995 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์ โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต .โคกสะอาด อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3996) 3996 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกปะสงค์ งานผนังกั้นอลูมิเนียมโรงเรียนบา้นหนองบวัรอง (อินทรผลบ้ารุง) ต.หนอง

บวัใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ
100,000              

 (3997) 3997 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารแบบ ศก 04ก ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารแบบ สปช .105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นยาง
เกี่ยวแฝก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (3998) 3998 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นประดู่งาม ต .หว้ยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (3999) 3999 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนฝาย ต .หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 99,500                
 (4000) 4000 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบา้นโคกไค ต .วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (4001) 4001 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ มุงหลังคาโรงเรียนบา้นนา ต .บา้นขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 99,000                
 (4002) 4002 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ สปช.203/20  เปล่ียนประตู เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน โรงเรียนตาเนิน

ราษฎร์วิทยาคาร ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (4003) 4003 ปรับปรุซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 และ อาคารอเนกประสงค์ 202/26โรงเรียนบา้นหว้ยเกตุ ต.วะ
ตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (4004) 4004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคคารอเนกประสงค์  และมุงหลังคาโรงเรียนบา้นโคกแฝกดอนทะยิง ต .บา้นเพชร อ.บ้าเหน็จ
ณรงค์ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (4005) 4005 ปกูระเบือ้งโรงอาหาร พืน้ที ่192 ตร.ม.โรงเรียนบา้นซับหมี ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (4006) 4006 อาคาร สปช.102/26 งานเปล่ียนหลังคา , งานเปล่ียนรางน้้า , งานเปล่ียนไม้เชิงชายโรงเรียนบา้นเหมืองทอง 

ต.สลุย อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร
150,000              

 (4007) 4007 อาคาร  ป.1 ก งานฝ้าเพดาน , งานรางน้้า งานปรับภมูิทศัน์ โรงเรียนวัดขุนกระทงิ ต .ขุนกระทงิ อ.เมืองชุมพร จ.
ชุมพร

100,000              

 (4008) 4008 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28
งานซ่อมหลังคา งานซ่อมเปล่ียนรางน้้าโรงเรียนบา้นคันธทรัพย์ ต.สลุย อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร

150,000              

 (4009) 4009 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ งานเปล่ียนประตูโรงเรียนวัดบางแหวน ต.ปากคลอง อ.ปะ
ทวิ จ.ชุมพร

149,900              

 (4010) 4010 สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน , งานรางน้้า โรงเรียนบา้นธรรมเจริญ ต.หงษเ์จริญ อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 150,000              
 (4011) 4011 บริเวณโรงเรียน

งานซ่อมพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดพชิัยยาราม ต .ทา่ยาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
200,000              

 (4012) 4012 อาคาร 017 หลังที ่1
งานหลังคาเปล่ียนกระเบือ้ง .เปล่ียนไม้เชิงชายโรงเรียนชุมชนบา้นนาชะอัง ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

150,000              

 (4013) 4013 บริเวณโรงเรียน งานซ่อมร้ัว , ซ่อมสนามโรงเรียนวัดนาทุง่ ต.นาทุง่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 149,200              
 (4014) 4014 อาคาร 105/29 งานประตู , งานรฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนบา้นกลาง ต .หงษเ์จริญ อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 150,000              
 (4015) 4015 อาคารอเนกประสงค์ งานเปล่ียนเสาอาคาร งานพืน้ โรงเรียนวัดดอนมะม่วง ต.ทุง่คา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 100,000              
 (4016) 4016 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบ อาคาร สปช.102/26 งานหลังคาเปล่ียนกระเบือ้ง โรงเรียนบา้น

ดอนไทรงาม ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
150,000              

 (4017) 4017 อาคารเรียน ซ่อมเปล่ียนหลังคา รางน้้า ไม้เชิงชายโรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต.คุริง อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 100,000              
 (4018) 4018 อาคารเรียน ป.1 ก งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบ บริเวณโรงเรียน งานปกูระเบือ้งเสาธงโรงเรียนบา้นทา่มะปริง ต .

วิสัยเหนือ-วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
150,000              

 (4019) 4019 โรงอาหาร งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งพร้อมทอุปกรณ์โรงเรียนบา้นเขาวง ต .บา้นนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 100,000              



     หนา้ที ่157

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4020) 4020 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) ต.สะพลี อ.ปะทวิ 

จ.ชุมพร
150,000              

 (4021) 4021 อาคาร 105/29 งานฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นเขาบอ่ ต.ทุง่คา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 150,000              
 (4022) 4022 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้  ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบงึลัด ต .หงษเ์จริญ อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 100,000              
 (4023) 4023 อาคาร 105/29 งานปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นร้านตัดผม ต .สองพีน่้อง อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 200,000              
 (4024) 4024 โรงอาหาร งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นตาหงษ ์ต .หงษเ์จริญ อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 150,000              
 (4025) 4025 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนิแก้ว ต .หนิแก้ว อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 100,000              
 (4026) 4026 อาคารประกอบ ซ่อมร้ัว ,ซ่อมถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดดอนเมือง ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 150,000              
 (4027) 4027 โรงอาหาร งานหลังคา, งานพืน้ ,งานทาสีโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ต.ทา่งยาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 150,000              
 (4028) 4028 อาคารเรียน ซ่อมฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดหรูอ ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 149,400              
 (4029) 4029 อาคารรเรียน งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเขาพาง ต .ทา่ข้าม อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 100,000              
 (4030) 4030 โรงอาหาร งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบางคอย ต .ทา่ยาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 100,000              
 (4031) 4031 อาคารเรียน งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นปากคลอง ต .ปากคลอง อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 150,000              
 (4032) 4032 อาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นคอเต้ีย ต .บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 100,000              
 (4033) 4033 หอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานผนัง .งานพืน้ โรงเรียนวัดน้อมถวาย ต .วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 150,000              
 (4034) 4034 อาคารอเนกประสงค์ งานเปล่ียนประตู หน้าต่าง งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหาดทรายรี ต .หาดทรายรี อ.

เมืองชุมพร จ.ชุมพร
150,000              

 (4035) 4035 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตู ,งานพืน้โรงเรียนบา้นใหม่สมบรูณ์ ต.สลุย อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 100,000              
 (4036) 4036 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองเนียน ต .บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 100,000              

 (4037) 4037 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานซ่อมแซมต่อเติมอาคารโรงเรียนบา้นบางไม้แก้วประชาสามัคคี ต.รับร่อ อ.ทา่แซะ
 จ.ชุมพร

200,000              

 (4038) 4038 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหน้าต่าง ,งานพืน้โรงเรียนบา้นเขายาวราษฎร์พฒันา ต .วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.
ชุมพร

150,000              

 (4039) 4039 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปกูระเบือ้ง , งานประตู โรงเรียนบา้นบางจาก ต.ชุมโค อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 149,200              
 (4040) 4040 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน โรงเรียนประชาพฒันา ต.สองพีน่้อง อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 100,000              
 (4041) 4041 อาคารเรียน งานพืน้เทคอนกรีต โรงเรียนบา้นหว้ยรากไม้ ต .ดอนยาง อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 150,000              
 (4042) 4042 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานเปล่ียนประตู หน้าต่าง  งานทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นถ้า้สิงห ์ต .ถ้า้สิงห ์อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร
150,000              

 (4043) 4043 อาคารเรียน ( อาคารไทยรัฐ) งานทาสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บา้นนาเนียน) ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 150,000              

 (4044) 4044 อาคารสปช. 105/29 งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนวัดหาดพนัไกร ต .หาดพนัไกร อ.เมืองชุมพร จ.
ชุมพร

150,000              

 (4045) 4045 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทรายขาว ต .สองพีน่้อง อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 150,000              
 (4046) 4046 อาคารเรียนแบบ ป1ก. งานฝาผนัง , งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นคลองสูบ ต .วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.

ชุมพร
145,200              

 (4047) 4047 อาคารเรียน 105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นแก่งเพกา ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 100,000              
 (4048) 4048 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองเรือ ต.ทา่ข้าม อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 150,000              
 (4049) 4049 อาคารประกอบ งานถมดิน , งานซ่อมถนนโรงเรียนบา้นถ้า้ธง ต .ปากคลอง อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 100,000              
 (4050) 4050 สปช.2/28 , อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นยายไท ต .หงษเ์จริญ อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4051) 4051 อาคารเรียน อาคารรประกอบ งานเปล่ียนหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นหาดภราดรภาพ ต.ปากน้้า อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร
99,800                

 (4052) 4052 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา , งานผนัง ,งานฝ้าเพดาน , งานประตู หน้าต่างโรงเรียนชุมชนมาบ
อ้ามฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทวิ จ.ชุมพร

200,000              

 (4053) 4053 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บา้นพละ) ต.เขาไชยราช อ.ปะ
ทวิ จ.ชุมพร

150,000              

 (4054) 4054 บริเวณโรงเรียน ซ่อมร้ัวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บา้นเนินสันติ) ต.ทา่แซะ อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 200,000              
 (4055) 4055 บริเวณโรงเรียน งานซ่อมประตูร้ัวโรงเรียน งานหลังคาโรงเรียนบา้นบางหลง ต .ทา่งยาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 99,400                

 (4056) 4056 อาคารเรียน ป1 ก งานซ่อมประคูเหล็กดัด งานทาสีโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 150,000              

 (4057) 4057 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา , งานทาสีประตู หน้าต่าง
โรงเรียนอนุบาลทา่แซะ(บา้นทา่แซะ) ต.ทา่แซะ อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร

150,000              

 (4058) 4058 บริเวณโรงเรียน งานซ่อมร้ัวโรงเรียนบา้นหาดส้มแปน้ ต.ทา่ข้าม อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 150,000              
 (4059) 4059 อาคารเรียนแบบ ป1 ก,102/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ

โรงเรียนบา้นทุง่หงษ ์ต .ทุง่คา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
150,000              

 (4060) 4060 อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทุง่วัวแล่น ต .สะพลี อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 100,000              
 (4061) 4061 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลบา้นเนินส้าลี ต.สะพลี อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 100,000              
 (4062) 4062 อาคาร 201/26 งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่มะขาม ต .หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 150,000              
 (4063) 4063 อาคารประกอบ งานหลังคา , งานฝ้าเพดาน , งานประตู ,งานช่องลมโรงเรียนบา้นหนิกบ ต .ชุมโค อ.ปะทวิ จ.

ชุมพร
100,000              

 (4064) 4064 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน , งานประตู หน้าต่าง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) 
ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

200,000              

 (4065) 4065 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดทุง่คา ต .ทุง่คา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 100,000              
 (4066) 4066 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทรายแก้ว ต .เขาไชยราช อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 100,000              

 (4067) 4067 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนชุมชนบา้นทะเลทรัพย์ ต .ทะเลทรัพย์ อ.ปะทวิ 
จ.ชุมพร

150,000              

 (4068) 4068 อาคารเรียน งานหลังคา ซ่อมเปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนบา้นช่องไทรราษฎร์พฒันา ต .ทุง่คา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 100,000              

 (4069) 4069 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหวัว่าว ต.ทา่ข้าม อ.ทา่แซะ 
จ.ชุมพร

98,000                

 (4070) 4070 อาคารส้านักงาน/ หอ้งศูนย์การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทยีม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนสพป.ชุมพร เขต 1 ต.ขุนกระทงิ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

300,000              

 (4071) 4071 โรงอาหาร งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสวนทรัพย์ ต .เพชรเกษม อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 100,000              
 (4072) 4072 อาคารเรียน งานหลังคา , งานพืน้

โรงเรียนวัดเชิงกระ ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
100,000              

 (4073) 4073 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปกูระเบือ้ง งานหลังคาโรงเรียนประชานิคม 4 ต.หงษเ์จริญ อ.ทา่แซะ จ.
ชุมพร

150,000              

 (4074) 4074 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบา้นคุริง (มิตรภาพที ่25) ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ทา่
แซะ จ.ชุมพร

150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (4075) 4075 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสวนสมบรูณ์ ต .สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 150,000              
 (4076) 4076 อาคารเรียน แบบ 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนแค ต .สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 150,000              
 (4077) 4077 อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานหลังคา  ฝ้าเพดาน งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นโหมงราษฎร์พฒันา ต .พระรักษ์

 อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
150,000              

 (4078) 4078 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสะพานยูง ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (4079) 4079 อาคารเรียน แบบ 004 งานระเบยีงอาคารเรียน  งานม่านบงัแดด  งานกั้นหอ้งเรียน  โรงเรียนวัดเชิงคีรี ต .ปาก

แพรก อ.สวี จ.ชุมพร
100,000              

 (4080) 4080 อาคาร 017 งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานก่ออิฐฉาบปนู งานเหล็กดัดโรงเรียนชุมชนบา้นเขาหลาง ต .ทุง่หลวง อ.
ละแม จ.ชุมพร

150,000              

 (4081) 4081 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29  งานฝ้าเพดาน งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นทบัใหม่ ต.ทุง่คาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 150,000              

 (4082) 4082 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก  งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทรายทอง ต .ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 100,000              
 (4083) 4083 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานประตู - หน้าต่างโรงเรียนประชาบษุยวิทย์ ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (4084) 4084 อาคารเรียนแบบ 004 งานหลังคาโรงเรียนวัดวาลุการาม ต.แหหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (4085) 4085 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานหลังคา งานปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยชัน ต .ทุง่ระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 150,000              
 (4086) 4086 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก  งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังปลา ต .ช่องไม้แก้ว อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร 150,000              
 (4087) 4087 อาคารเรียนแบบ 017 งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนวัดหาดส้าราญ ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 150,000              
 (4088) 4088 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานประตู - หน้าต่างโรงเรียนบา้นคลองระ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (4089) 4089 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานฝ้าเพดาน งานก่ออิฐ งานประตู-หน้าต่าง งานปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัดบรรพต

วารีเขต ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
150,000              

 (4090) 4090 อาคารเรียนแบบ 017 งานพืน้อาคาร 
อาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดดอนชัย ต .พอ้แดง อ.หลังสวน จ.ชุมพร

100,000              

 (4091) 4091 อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานประตู-หน้าต่าง งานผนัง งานทาสีโรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต ต.ทุง่หลวง อ.
ละแม จ.ชุมพร

99,900                

 (4092) 4092 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นเขาแงน ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (4093) 4093 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานทาสี งานฝ้าเพดาน

อาคารเรียน สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นทบัช้าง ต.ตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร
100,000              

 (4094) 4094 อาคารเรียนแบบ 017 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดราชบรุณะ ต .ทา่มะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (4095) 4095 อาคารเรียนแบบ 017 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดนพคุณ ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 99,700                
 (4096) 4096 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นในหบุ ต .เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 150,000              
 (4097) 4097 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยหลอด ต .บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (4098) 4098 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นพระรักษร์าษฎร์บ้ารุง ต .พระรักษ ์อ.พะโต๊ะ จ.

ชุมพร
150,000              

 (4099) 4099 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดทอ้งตม ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 100,000              
 (4100) 4100 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานผนัง งานหน้าต่าง งานร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหาดทรายรี ต .ทา่หนิ อ.สวี จ.ชุมพร 100,000              

 (4101) 4101 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนบา้นในเหมือง ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 150,000              
 (4102) 4102 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานผนัง งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนวัดพะงุ้น ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 100,000              
 (4103) 4103 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาเหร่ียง ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 150,000              
 (4104) 4104 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นปากทรง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 99,700                



     หนา้ที ่160

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4105) 4105 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28  งานหน้าต่าง 

อาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้ง งานประตู งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ต .วังตะกอ 
อ.หลังสวน จ.ชุมพร

200,000              

 (4106) 4106 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนวัดธัญญาราม ต .นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 150,000              
 (4107) 4107 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานประตู งานหน้าต่าง งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นยางงาม ต .นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 100,000              

 (4108) 4108 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานปพูืน้กระเบือ้ง รางรับน้้าฝนโรงเรียนบา้นแก่งกระทัง่ ต .นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 100,000              

 (4109) 4109 อาคารเรียนแบบ ป1 ก และอาคารเรียนแบบ 017 งานทาสีโรงเรียนวัดแหลมปอ ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 150,000              
 (4110) 4110 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานประตู งานหน้าต่าง งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นไทยพฒันา ต .นาสัก อ.สวี

 จ.ชุมพร
200,000              

 (4111) 4111 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสี
อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานก่ออิฐ โรงเรียนวัดถ้า้เขาล้าน ต .ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร

100,000              

 (4112) 4112 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนวัดทา่หนิ (ดรุณศึกษา) ต.ทา่หนิ อ.สวี จ.ชุมพร 100,000              

 (4113) 4113 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นในกริม ต .หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 150,000              
 (4114) 4114 อาคารประกอบหอ้งคอมพวิเตอร์ งานประตู งานหน้าต่าง

หอ้งดนตรีนาฎศิลป ์งานประตู งานหน้าต่าง
หอ้งวิทยาศาสตร์ งานประตู งานหน้าต่าง
หอ้งเรียนชั้นมัธยมศึกษา งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นบางหยี ต.บางน้้าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร

150,000              

 (4115) 4115 อาคารอเนกประสงค์ หอ้งสมุด งานปพูืน้กระเบือ้ง งานฝ้าเพดาน งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสี งานรางรับ
น้้าฝนโรงเรียนบา้นทุง่คาโตนด ต .เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร

149,700              

 (4116) 4116 หอ้งพเิศษคอมพวิเตอร์ งานหน้าต่าง ฝาผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองกก ต .บา้นควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              

 (4117) 4117 หอ้งพเิศษ งานประตูหน้าต่าง งานทาสี
บา้นพกัครู งานหลังคา โรงเรียนบา้นคลองเหนก ต .ปงัหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

150,000              

 (4118) 4118 หอ้งพเิศษ งานหลังคา งานก่ออิฐ โรงเรียนบา้นแหลมยางนา ต .ตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร 100,000              
 (4119) 4119 หอ้งสมุด งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนวัดควน ต .วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 100,000              
 (4120) 4120 ส้วม งานหลังคา งานสุขภณัฑ์ งานประตู งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเขาตะเภาทอง ต .พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.

ชุมพร
150,000              

 (4121) 4121 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นเขาค่าย ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 200,000              
 (4122) 4122 อาคารอเนกประสงค์ งานผนัง งานประตู งานทาสี งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นทา่แพราษฎร์พฒันา ต .ปงัหวาน อ.

พะโต๊ะ จ.ชุมพร
150,000              

 (4123) 4123 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานปพูืน้กระเบือ้ง งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง ต .
บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร

150,000              

 (4124) 4124 อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบา้นน้้าฉา ต .ครน อ.สวี จ.ชุมพร 100,000              
 (4125) 4125 อาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเล็บกะรอก ต .ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 99,600                
 (4126) 4126 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.312 งานปพูืน้กระเบือ้ง งานฝาผนัง งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นเขาน้อยสามัคคี 

ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
150,000              

 (4127) 4127 อาคารหอประชุม งานหลังคาโรงเรียนวัดสว่างมนัส ต .ปากน้้า อ.หลังสวน จ.ชุมพร 200,000              



     หนา้ที ่161

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4128) 4128 อาคารโรงอาหาร งานหลังคา งานปพูืน้กระเบือ้ง งานฝาผนัง งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนอนุบาลสวี (บา้นนา

โพธิ)์ ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
200,000              

 (4129) 4129 อาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งทาสีโรงเรียนบา้นดอนนน ต .ทา่มะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (4130) 4130 ส้วม 4 ทีน่ัง่ งานประตู งานสุขภณัฑ์ งานทาสี 

อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี งานประตู งานหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนวัดปากน้้าละแม ต .ละแม อ.ละแม จ.
ชุมพร

100,000              

 (4131) 4131 อาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้ง งานก่ออิฐ งานประตู งานทาสีโรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม ต .ทุง่หลวง 
อ.ละแม จ.ชุมพร

100,000              

 (4132) 4132 อาคารโรงอาหาร งานก่ออิฐ งานปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นเขาวงกรด ต .ช่องไม้แก้ว อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร 100,000              

 (4133) 4133 อาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นตรัง (จันทสิงหอ์ุทศิ) ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 100,000              
 (4134) 4134 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26 งานหลังคา โรงเรียนบา้นเขาทะลุ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 150,000              
 (4135) 4135 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสามัคคีวัฒนา ต .ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 150,000              
 (4136) 4136 อาคารโรงอาหาร งานพืน้ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดมุจลินทาราม ต .ทุง่ตะไคร อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร 100,000              
 (4137) 4137 อาคารโรงอาหาร งานพืน้ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดวิเวการาม ต .แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (4138) 4138 อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสหกรณ์พฒันา ต .ทุง่คาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 200,000              
 (4139) 4139 อาคารโรงฝึกงานแบบ 312 งานปพูืน้กระเบือ้ง งานฝาผนังโรงเรียนบา้นปากน้้าหลังสวน ต .บางมะพร้าว อ.หลัง

สวน จ.ชุมพร
100,000              

 (4140) 4140 อาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้ง งานประตู งานผนังโรงเรียนวัดจันทราวาส ต .ครน อ.สวี จ.ชุมพร 100,000              
 (4141) 4141 อาคารอเนกประสงค์ งานประตู งาหน้าต่าง โรงเรียนบา้นอ่าวมะม่วง ต .ปากตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร 100,000              
 (4142) 4142 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ งานหลังคาพร้อมโครงเหล็กโรงเรียนวัดนาสัก ต .นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 98,100                

 (4143) 4143 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ งานปา้ยโรงเรียน งานทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองปลา ต .ทา่
หนิ อ.สวี จ.ชุมพร

149,900              

 (4144) 4144 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ งานประตูหอ้งน้้า งานหลังคา ทาสี ปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนชุมชน
วัดทา่สุธาราม ต.ตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร

150,000              

 (4145) 4145 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ งานฟตุบาท งานกระเบือ้งหน้าระเบยีงโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
 ต.บา้นควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

100,000              

 (4146) 4146 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ งานก่อสร้างช่องทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร โรงเรียนค่ายลูกเสือ
อ้าเภอสวี ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร

100,000              

 (4147) 4147 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ งานหลังคาระหว่างทางเดิน งานเพพืน้ขัดมันโรงเรียนวัดหนองบวั ต .
นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร

100,000              

 (4148) 4148 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ งานสร้างทีป่ระดิษฐานพระพทุธรูป ปรับปรุงเสาธงโรงเรียนวัดชุมแสง
 ต.ทุง่ระยะ อ.สวี จ.ชุมพร

100,000              

 (4149) 4149 บา้นพกัครูและศาลาทีพ่กั งานหลังคา งานประตู งานปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ต .ขันเงิน อ.หลัง
สวน จ.ชุมพร

200,000              

 (4150) 4150 บา้นพกัครู งานปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง งานหอ้งน้้า งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม ต .ปากตะโก อ.ทุง่
ตะโก จ.ชุมพร

150,000              

 (4151) 4151 บา้นพกัครู งานผนัง งานพืน้โรงเรียนพฒันศึกษา ต .ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 148,900              
 (4152) 4152 ร้ัวโรงเรียนแบบคอนกรีตฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนวัดนาทกิาราม ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (4153) 4153 อาคารอนุบาล งานทาสี งานหลังคา โรงเรียนบา้นเขาตากุน ต .สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 99,600                
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4154) 4154 งานร้ัวโรงเรียนแบบคอนกรีตฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (4155) 4155 ร้ัวคอนกรีตแบบตีนช้างโรงเรียนบา้นหว้ยทบัทอง ต .สวี อ.สวี จ.ชุมพร 100,000              
 (4156) 4156 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นสวนจันทน์ ต .หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (4157) 4157 สนามกีฬา งานคูระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ร้ัว งานทาสีโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ต.ตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร
150,000              

 (4158) 4158 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ มิตรภาพที ่129 ต.บา้นควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (4159) 4159 ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตแบบตีนช้าง งานทาสีโรงเรียนบา้นสามแยกจ้าปา ต .ตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร 150,000              
 (4160) 4160 บา้นพกัครูแบบสามัญ งานผ้าเพดาน งานพืน้คอนกรีต งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นปงัหวาน ต .ปงัหวาน 

อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
150,000              

 (4161) 4161 งานซ่อมแซมทอ่ระบายน้้าโรงเรียนวัดอัมพาวาส ต .นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (4162) 4162 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน โรงเรียนบา้นหว้ยกลาง ต .เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 150,000              
 (4163) 4163 ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนวัดทา่ทอง ต .ตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร 100,000              
 (4164) 4164 ร้ัวโรงเรียนแบบคอนกรีตฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นน้้าลอดน้อย ต .ทุง่ระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 150,000              
 (4165) 4165 ซ่อมแซมสนาม งานเพพืน้ค.ส.ล. ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม ต .วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 150,000              
 (4166) 4166 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 150,000              
 (4167) 4167 ซ่อมแซมสนามกีฬาฟตุซอลโรงเรียนบา้นเขาล้าน ต .ครน อ.สวี จ.ชุมพร 150,000              
 (4168) 4168 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก   งานประตู - หน้าต่าง  ทาสีโรงเรียนบา้นปากเลข ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 99,600                
 (4169) 4169 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองปลา ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (4170) 4170 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานพืน้อาคาร งานปกูระเบือ้ง งานปรับภมูิทศัน์ หอ้งเรียนอนุบาล งานปรับปรุงหอ้งส้วม

โรงเรียนวัดชลธารวดี ต.บา้นควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
100,000              

 (4171) 4171 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นคู ต .ครน อ.สวี จ.ชุมพร 150,000              
 (4172) 4172 อาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียนแบบ สปช 102/26  และ อาคารเรียนแบบ 105/29 งานทาสีโรงเรียนหว้ย

ทรายขาว ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
150,000              

 (4173) 4173 อาคารเรียนแบบ 017 งานบนัได อาคารเรียน ป 1 ก งานฝ้าเพดาน อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา ฝ้าเพดาน 
งานพืน้ บา้นพกัครู งานหลังคา งานฝาผนัง ส้วม งานประตู โรงเรียนประชาเอื้ออารี ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

150,000              

 (4174) 4174 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก  อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 และอาคารอเนกประสงค์ งานทาสีโรงเรียนเพยีงหลวง 
5 ฯ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

100,000              

 (4175) 4175 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นพงัเหา ต.ปงัหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 100,000              
 (4176) 4176 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร ปรับปรุงอ่างน้้า  ทีซั่กล้างโรงเรียนบา้นน้้าตก ต .บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              

 (4177) 4177 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานปพูืน้กระเบือ้ง  ปรับภมูิทศัน์หน้าหอ้งเรียน งานถนนโรงเรียนบา้นคลองน้อย ต .ทุง่
ระยะ อ.สวี จ.ชุมพร

150,000              

 (4178) 4178 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นแหลมสันติ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 100,000              
 (4179) 4179 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาฟตุซอลโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์3 ต.ทุง่ตะไคร อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร 200,000              
 (4180) 4180 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้เวท ีงานปพูืน้กระเบือ้ง  งานทาสี  เปล่ียนผ้าม่านโรงเรียนวัดปยิะวัฒนาราม ต .ละแม

 อ.ละแม จ.ชุมพร
200,000              

 (4181) 4181 อาคารเรียน แบบสร้างเอง  งานฝ้าเพดาน
อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานทาสีโรงเรียนบา้นต่อต้ัง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

100,000              

 (4182) 4182 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) ปรับปรุงซ่อมแซมทีซั่กล้างโรงเรียนบา้นหว้ยมุด ต .ทุง่ตะไกร อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร 100,000              



     หนา้ที ่163

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4183) 4183 อาคารเรียนแบบ 109/ก งานประตู  งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร ต.ทุง่ตะไคร อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร 100,000              
 (4184) 4184 อาคารหอ้งประชุม  งานหลังคา งานกันสาด  งานปพูืน้กระเบือ้ง  โรงเรียนสพป .ชุมพร เขต 2 ต.ขันเงิน อ.หลัง

สวน จ.ชุมพร
300,000              

 (4185) 4185 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานหลังคาโรงเรียนวัดผุสดีภผูาราม ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร 100,000              
 (4186) 4186 อาคารเรียนแบบ 017  งานพืน้กระเบือ้ง งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร ต .บางน้้าจืด อ.หลังสวน 

จ.ชุมพร
100,000              

 (4187) 4187 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก ( 2หลัง) งานฝาผนังโรงเรียนบา้นไทรล่า ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 148,000              
 (4188) 4188 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นควนตะวันออก ต .นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (4189) 4189 ปรับปรุงร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นดวด ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 150,000              
 (4190) 4190 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ งานหลังคา งานพืน้คอนกรีต งานปพูืน้

กระเบือ้งโรงเรียนบา้นแพรกแหง้ ต .สวี อ.สวี จ.ชุมพร
150,000              

 (4191) 4191 อาคารเรียนแบบ 003 งานทาสี
อาคารเรียน แบบ ป 1 ข  งานทาสีโรงเรียนชุมชนสวี ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร

150,000              

 (4192) 4192 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก (2 หลัง) งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยใหญ่ ต .นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 100,000              
 (4193) 4193 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก (2หลัง)   งานทาสีโรงเรียนบา้นทุง่เขาสะบา้ ต .วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 100,000              
 (4194) 4194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดทรุดโทรมโรงเรียนบา้นโปง่เกลือ ต .ดอย

ลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
100,000              

 (4195) 4195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดทรุดโทรม โรงเรียนบา้นโปง่ช้าง ต .ดอยลาน อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

99,900                

 (4196) 4196 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดทรุดโทรม โรงเรียนดอยลานพทิยา ต .ดอย
ลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

150,000              

 (4197) 4197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโล๊ะปา่ตุ้ม ต .ดอยลาน อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

150,000              

 (4198) 4198 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นจ้าบอน ต .ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
 จ.เชียงราย

100,000              

 (4199) 4199 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนโรงเรียนบา้นผาเสริฐ ต .ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 100,000              
 (4200) 4200 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโปง่นาค้า ต .ดอยฮาง อ.เมือง

เชียงราย จ.เชียงราย
100,000              

 (4201) 4201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นดอยฮาง ต .ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย
 จ.เชียงราย

100,000              

 (4202) 4202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโปง่น้้าร้อน ต .ดอยฮาง อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

64,000                

 (4203) 4203 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทา่สาย ต .ทา่สาย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

99,900                

 (4204) 4204 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหวัดอย ต .ทา่สาย อ.
เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

149,100              

 (4205) 4205 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหวัดง ต .หว้ยสัก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

100,000              

 (4206) 4206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนหว้ยพลูพทิยา ต .ทา่สุด อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

145,600              



     หนา้ที ่164

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4207) 4207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นชัยพฤกษ ์ต .ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.

เชียงราย
100,000              

 (4208) 4208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแม่ข้าวต้มทา่สุด ต .ทา่สุด อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

200,000              

 (4209) 4209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นถ้า้ผาตอง ต .ทา่สุด อ.เมืองเชียงราย
 จ.เชียงราย

100,000              

 (4210) 4210 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นช่องลม ต .ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย

100,000              

 (4211) 4211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นบอ่ทอง ต .ทา่สุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 100,000              
 (4212) 4212 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นจอเจริญ ต .ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.

เชียงราย
100,000              

 (4213) 4213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนางแล ต .นางแล อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

100,000              

 (4214) 4214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสันต้นขาม ต .นางแล อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

100,000              

 (4215) 4215 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นดอน ต .เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย

150,000              

 (4216) 4216 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลนางแล (บา้นทุง่) ต.นางแล อ.
เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

150,000              

 (4217) 4217 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนางแลใน ต .นางแล อ.เมืองเชียงราย
 จ.เชียงราย

150,000              

 (4218) 4218 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่รวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ต.นาง
แล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

99,500                

 (4219) 4219 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสมานมิตร ต .ดอนศิลา อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

100,000              

 (4220) 4220 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทุง่ยั้งหวัฝายวิทยา ต .ผางาม อ.
เวียงชัย จ.เชียงราย

150,000              

 (4221) 4221 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นขัวแคร่ ต .บา้นดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงราย

100,000              

 (4222) 4222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่สักไก่ ต .บา้นดู่ อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

150,000              

 (4223) 4223 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นริมลาว ต .ปา่อ้อดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

100,000              

 (4224) 4224 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นร่องหา้ ต .ผางาม อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย

100,000              

 (4225) 4225 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโปง่พระบาท ต .บา้นดู่ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

100,000              

 (4226) 4226 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโปง่น้้าตก ต .บา้นดู่ อ.เมืองเชียงราย
 จ.เชียงราย

100,000              

 (4227) 4227 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนดงมะต๋ืนเนินสยามวิทยา ต .ผางาม อ.
เวียงชัย จ.เชียงราย

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4228) 4228 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นดู่ (สหราษฎร์พฒันาคาร) ต.บา้นดู่ อ.

เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
200,000              

 (4229) 4229 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่บง ต .ผางาม อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย

100,000              

 (4230) 4230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่อ้อดอนชัย ต .ปา่อ้อดอนชัย อ.
เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

100,000              

 (4231) 4231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต .ปา่อ้อดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

100,000              

 (4232) 4232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเมืองชุม ต .เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย

150,000              

 (4233) 4233 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อกโรงเรียนบา้นปยุค้า ต .ปา่อ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 150,000              
 (4234) 4234 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสันกลาง ต .ปา่อ้อดอนชัย อ.เมือง

เชียงราย จ.เชียงราย
100,000              

 (4235) 4235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ต .เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 98,200                
 (4236) 4236  ปรับปรุงซ่อมแซมลานดินเปน็ลานคอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยแม่ซ้าย ต .แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 149,000              
 (4237) 4237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองหม้อ ต .ปา่อ้อดอนชัย อ.เมือง

เชียงราย จ.เชียงราย
150,000              

 (4238) 4238 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเวียงชัย ต .เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย

100,000              

 (4239) 4239 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแม่กรณ์ ต .แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย
 จ.เชียงราย

150,000              

 (4240) 4240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปางริมกรณ์ ต .แม่กรณ์ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

100,000              

 (4241) 4241 ปรับปรุงซ่อมแอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ต .เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย

150,000              

 (4242) 4242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปางคึก ต .แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 99,900                
 (4243) 4243 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นศรีเวียง ต .เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.

เชียงราย
100,000              

 (4244) 4244 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นแม่ข้าวต้มหลวง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 149,600              
 (4245) 4245 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปางลาว ต .แม่ข้าวต้ม อ.เมือง

เชียงราย จ.เชียงราย
100,000              

 (4246) 4246 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเวียงกลาง ต .แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

150,000              

 (4247) 4247 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนหว้ยเจริญวิทยา ต .แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

100,000              

 (4248) 4248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเวียงเดิม ต .เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 140,800              
 (4249) 4249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต .แม่ข้าวต้ม อ.เมือง

เชียงราย จ.เชียงราย
150,000              

 (4250) 4250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโล๊ะปา่หา้ ต .แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4251) 4251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต .แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 99,900                

 (4252) 4252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นรวมมิตร ต .แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย
 จ.เชียงราย

150,000              

 (4253) 4253 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนผาขวางวิทยา ต .แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 150,000              
 (4254) 4254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเวียงกือนา ต .ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 97,900                
 (4255) 4255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค่ายเจริญ ต .เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 98,000                
 (4256) 4256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปา่ยางหลวง ต .ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 99,000                
 (4257) 4257 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโปง่ ต .ทุง่ก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 99,500                
 (4258) 4258 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่ซาง ต .ปา่ซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.

เชียงราย
100,000              

 (4259) 4259 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นรวมมิตรสาขาหอ้งเรียนบา้นจะต๋อ
เบอ ต. อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

100,000              

 (4260) 4260 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าตกพฒันา(นพค.อุปถัมภ)์ ต.ทุง่ก่อ
 อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

100,000              

 (4261) 4261 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นร่องหวาย ต .ดงมหาวัน อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย

100,000              

 (4262) 4262 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทุง่ก่อ (ใจประชานุเคราะห์) ต.ปา่
แดด อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

100,000              

 (4263) 4263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นผาล้ัง ต .หว้ยชมภ ูอ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

100,000              

 (4264) 4264 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยหา้งปา่สา ต .ปา่ซาง อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย

100,000              

 (4265) 4265 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยขี้เหล็ก ต .ปา่ซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง
 จ.เชียงราย

100,000              

 (4266) 4266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นดงปา่เหมีย้ง ต .หว้ยสัก อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

100,000              

 (4267) 4267 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่ก๊อ ต .หว้ยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงราย

100,000              

 (4268) 4268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่แหย่ง ต .หว้ยสัก อ.เมืองเชียงราย
 จ.เชียงราย

100,000              

 (4269) 4269 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโปง่ฮ้ึง ต .หว้ยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงราย

100,000              

 (4270) 4270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นดอยงาม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

100,000              

 (4271) 4271 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นหนองบวัผาบม่ ต .ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

100,000              

 (4272) 4272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นดอนมูล ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

100,000              

 (4273) 4273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นร่องบวัลอย ต .เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย

100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (4274) 4274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทรายงาม ต .ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 100,000              
 (4275) 4275 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปง ต .เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 100,000              

 (4276) 4276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นร่องปลาขาว ต .หว้ยสัก อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

100,000              

 (4277) 4277 ก่อสร้างร้ัวโรงเรียนอิฐบล็อกโรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาแคววัวด้า ต .แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 100,000              
 (4278) 4278 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปา่ยางมน ต .รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 100,000              
 (4279) 4279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นน้้าลัด ต .ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 133,500              
 (4280) 4280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยหมากเอียก ต .ปา่ซาง อ.เวียง

เชียงรุ้ง จ.เชียงราย
150,000              

 (4281) 4281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทุง่หลวง ต .แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย
 จ.เชียงราย

150,000              

 (4282) 4282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยขม ต .แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

150,000              

 (4283) 4283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลฮ่องล่ี (ค่ายเม็งรายมหาราช
อุปถัมภ)์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

150,000              

 (4284) 4284 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ต .ดงมหาวัน อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย

150,000              

 (4285) 4285 ปรับปรุงซ่อมแซญมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปงเคียน ต .ดงมหาวัน อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย

150,000              

 (4286) 4286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยชมภ ูต .หว้ยชมภ ูอ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

150,000              

 (4287) 4287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นจะคือ ต.หว้ยชมภ ูอ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

150,000              

 (4288) 4288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปางขอน ต .หว้ยชมภ ูอ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

150,000              

 (4289) 4289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นกกน้อยวิทยา ต .หว้ยชมภ ูอ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

150,000              

 (4290) 4290 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่ซางเหนือ ต .ปา่ซาง อ.เวียงเชียง
รุ้ง จ.เชียงราย

150,000              

 (4291) 4291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นร่องเผียว ต .หว้ยสัก อ.เมืองเชียงราย
 จ.เชียงราย

150,000              

 (4292) 4292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยแม่เล่ียม ต .หว้ยชมภ ูอ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

150,000              

 (4293) 4293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนแม่มอญวิทยา ต .หว้ยชมภ ูอ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

150,000              

 (4294) 4294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ต .ทุง่ก่อ อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย

150,000              

 (4295) 4295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลหว้ยสัก ต .หว้ยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 150,000              
 (4296) 4296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลหวัฝาย ต .รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 150,000              
 (4297) 4297 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนร่องเบอ้วิทยา ต .หว้ยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4298) 4298 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ต .เวียง อ.เมืองเชียงราย

 จ.เชียงราย
200,000              

 (4299) 4299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์
ดรุณานุเคราะห์) ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

200,000              

 (4300) 4300 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.
เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

300,000              

 (4301) 4301 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานโรงเรียนสพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 300,000              
 (4302) 4302 ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง อ่างน้้า โถปสัสาวะชาย ส้วมแบบ ชร 06/5 พืน้สนามบาสเกตบอลโรงเรียนชุมชนบา้นปา่

ก่อด้า ต.ปา่ก่อด้า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
150,000              

 (4303) 4303 ปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้าง อาคารเรียน สปช .105/26
โครงสร้าง ผนัง ส้วมในอาคารหอ้งสมุด ผนัง โรงฝึกงานแบบสร้างเองโรงเรียนโปง่น้้าร้อนวิทยา ต .แม่เจดีย์ใหม่ อ.
เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

150,000              

 (4304) 4304 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคาร ชร .01, สปช.102/26โรงเรียนบา้นดง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 99,900                
 (4305) 4305 ปรับปรุงซ่อมแซม มุงหลังคา อาคารเรียน 105/26 และอาคาร 203/29โรงเรียนบา้นหว้ยน้้าเย็น ต.ตีนดอย-บา้น

ใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
150,000              

 (4306) 4306 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารประกอบ(โรงอาหาร)โรงเรียนโปง่กลางน้้าประชาสรรค์ ต .วาวี อ.แม่สรวย จ.
เชียงราย

146,000              

 (4307) 4307 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเรียน 102/26(อาคารไทยเข้มแข็ง) และอาคารเรียน(อาคารเฉลิมราชย์) 102/26
โรงเรียนทุง่หา้ราษฏร์สามัคคีวิทยา ต.สันสลี อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

150,000              

 (4308) 4308 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดาน งานพนัง อาคารหอ้งประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นโฮ่ง ต .แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียง
ปา่เปา้ จ.เชียงราย

150,000              

 (4309) 4309 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ สปช.105/29โรงเรียนร่องธารวิทยา ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 150,000              
 (4310) 4310 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานเพดาน อาคาร สปช .102/26โรงเรียนบา้นทุง่ม่าน ต.เวียงกาหลง อ.เวียงปา่เปา้ จ.

เชียงราย
150,000              

 (4311) 4311 ปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้างและผนัง โรงอาหารสร้างเองโรงเรียนบา้นทุง่ยาว ต .แม่เจดีย์ อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย 100,000              

 (4312) 4312 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้างและผนัง อาคาร ป .1.กโรงเรียนบา้นดงปา่ส้านใหม่เจริญ ต.เวียงกาหลง อ.เวียง
ปา่เปา้ จ.เชียงราย

100,000              

 (4313) 4313 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดาน อาคารเรียน ป.1.ค (สร้างเอง)โรงเรียนบา้นใหม่ทา่ต้นเกี๋ยง ต.เมืองพาน อ.พาน จ.
เชียงราย

150,000              

 (4314) 4314 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานหลังคา อาคารเรียน แบบ คโรงเรียนชุมชนบา้นกู่ (ปา่เปา้ประชานุเคราะห์) ต.เวียง
 อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

100,000              

 (4315) 4315 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดาน งานผนัง อาคารหอประชุมแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นขุนลาว ต .แม่เจดีย์ใหม่ อ.
เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

100,000              

 (4316) 4316 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคาร ชร .01(4 หอ้งเรียน), อาคาร ชร.01 (4 หอ้งเรียน 1 หอ้งพเิศษ), อาคาร
เอนกประสงค์ สปช.202/26โรงเรียนบา้นปา่แงะ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

100,000              

 (4317) 4317 ปรับปรุงซ่อมแซม  งานพืน้ อาคารประกอบโรงอาหาร ,บา้นพกัครูโรงเรียนบา้นแม่ตะละ ต .สันสลี อ.เวียงปา่เปา้ จ.
เชียงราย

150,000              

 (4318) 4318 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเรียน สปช . 105/29โรงเรียนชุมชนบา้นสันมะค่า ต.สันมะค่า อ.ปา่แดด จ.
เชียงราย

100,000              

 (4319) 4319 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน ชร .01โรงเรียนบา้นถ้า้ ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4320) 4320 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานเพดาน อาคารหอ้งสมุดแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นสันกลาง (ราษฎร์พฒันา) ต.

แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
150,000              

 (4321) 4321 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคาร ป .01 ก(หลังที ่2)โรงเรียนทานตะวันวิทยา(หว้ยบง-ดงเจริญ) ต.ทานตะวัน 
อ.พาน จ.เชียงราย

100,000              

 (4322) 4322 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน สปช .105/29, โรงอาหารโรงเรียนบา้นปา่บง ต .เจริญเมือง อ.พาน จ.
เชียงราย

150,000              

 (4323) 4323 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคาร สปช .105โรงเรียนบา้นดงเวียง ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4324) 4324 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี อาคารเรียน แบบ ชร .01, อาคารเรียน แบบ ชร.01(ทรงมะนิลา)โรงเรียนเวียงหา้ว ต.

เวียงหา้ว อ.พาน จ.เชียงราย
150,000              

 (4325) 4325 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานหลังคา หอประชุมแบบสร้างเอง , งานเพดาน อาคารอนุบาล แบบสร้างเอง , งาน
เพดาน โรงอาหาร แบบสร้างเองโรงเรียนบา้นปา่เมีย่งแม่พริก ต .แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

100,000              

 (4326) 4326 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน สปช .102/26โรงเรียนบา้นต้นยาง ต.บวัสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 100,000              
 (4327) 4327 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี อาคารเรียน แบบ ชร 01, อาคารเอนกประสงค์, ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นโปง่ปเูฟอืง 

ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
100,000              

 (4328) 4328 ปรับปรุงซ่อมแซม งานถนนโรงเรียนบา้นแม่โมงเย้า ต .วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 100,000              
 (4329) 4329 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นเด่นศาลา ต .สันสลี อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย 150,000              

 (4330) 4330 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสีผนัง งานประตู อาคารเรียน สปจ .ชร.101/37โรงเรียนปางมะกาดวิทยา ต.แม่เจดีย์ อ.
เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

100,000              

 (4331) 4331 ปรับปรุงซ่อมแซม งานถนนโรงเรียนบา้นปา่แดด (เวทยาสมิทธิ)์ ต.ปา่แดด- อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 150,000              
 (4332) 4332 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน, ลานกิจกรรมโรงเรียนบา้นปางอ้อย ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 99,700                
 (4333) 4333 ปรับปรุงซ่อมแซม งานผนัง งานทาสี อาคารเรียน สปช .105/29โรงเรียนบา้นแม่ปนูหลวง ต.เวียง อ.เวียงปา่เปา้ จ.

เชียงราย
150,000              

 (4334) 4334 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเรียน สปช .103/26, สปช. 105/29, อาคารบริจาคโรงเรียนหว้ยส้านยาววิทยา 
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

150,000              

 (4335) 4335 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดาน อาคารเรียน ชร .01โรงเรียนบา้นเจริญเมือง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4336) 4336 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานเพดาน งานพืน้ งานทาสี อาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนปแูกง (อินทรา

ราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
150,000              

 (4337) 4337 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานหลังคา งานโครงสร้างผนัง /ประตู อาคารประกอบหอ้งสมุดโรงเรียนโรงเรียนโปง่
ทะลายใหม่เจริญ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

100,000              

 (4338) 4338 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารโรงอาหารโรงเรียนบา้นโปง่นก ต .สันสลี อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย 150,000              
 (4339) 4339 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้อาคารเรียน สปช . 105/29 งานหลังคา อาคารเอนกประสงค์ สปช.203โรงเรียนอนุบาล

เวียงปา่เปา้ ต.เวียง อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย
150,000              

 (4340) 4340 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคาร สปช .205/26(อาคารประกอบสร้างเอง) งานทาสี อาคาร สปช 205/26
โรงเรียนบา้นหว้ยสะลักวิทยา ต.ปา่แดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

150,000              

 (4341) 4341 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคาร สปช .102โรงเรียนบา้นหว้ยมะซาง ต .วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 150,000              
 (4342) 4342 ปรับปรุงซ่อมแซม  งานหลังคา อาคารเรียน ป .1.กโรงเรียนบา้นสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย 100,000              
 (4343) 4343 ปรับปรุงซ่อมแซม ปา้ยโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยหมอเฒ่า ต .เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 100,000              
 (4344) 4344 ปรับปรุงซ่อมแซม  งานพืน้ อาคารเรียน สปช .102/26, งานพืน้ งานผนัง อาคารสิริราชสมบติั 60 ปโีรงเรียนบา้น

แม่ยางมิน้ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
150,000              

 (4345) 4345 ปรับปรุงซ่อมแซม หลังคา อาคารเรียน แบบ ชร .01โรงเรียนบา้นแม่ผง ต.ปา่ก่อด้า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 100,000              



     หนา้ที ่170

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4346) 4346 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดานอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหารแบบสร้างเอง), อาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์การ

เรียนรู้แบบสร้างเอง), อาคารหอ้งสมุด แบบสร้างเองโรงเรียนบา้นหว้ยส้านพลับพลา ต .โปง่แพร่ อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย

150,000              

 (4347) 4347 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน ป .1 ขโรงเรียนบา้นดินด้า ต.ทา่ก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 100,000              
 (4348) 4348 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน สปช .102/26โรงเรียนดอยเวียงผาพทิยา ต .เวียง อ.เวียงปา่เปา้ จ.

เชียงราย
150,000              

 (4349) 4349 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดานอาคาร ป.1 ก, อาคาร สปช.105/29โรงเรียนบา้นหนองฮ่างสันหลวง ต.หวัง้ม อ.
พาน จ.เชียงราย

100,000              

 (4350) 4350 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคาร ป .1 ก,สนามลานหน้าอาคารโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน ต .แม่เจดีย์ อ.เวียงปา่
เปา้ จ.เชียงราย

147,000              

 (4351) 4351 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดาน อาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นสันต้นผ้ึง ต .ม่วงค้า อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4352) 4352 ปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อนโรงเรียนบา้นร้องบง ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.

เชียงราย
100,000              

 (4353) 4353 ปรับปรุงซ่อมแซม  งานหลังคา งานพืน้ งานเพดาน อาคารเรียนอนุบาลแบบสร้างเอง , งานเพดาน งานทาสี โรง
อาหาร, งานพืน้ งานทาสี สนาม BBL, งานทาสี งานผนัง งานเพดาน หอ้งเรียนสุจริตโรงเรียนปา่แดงวิทยา ต .
หวัง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

150,000              

 (4354) 4354 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ โรงเรียนบา้นแม่แก้วเด่นชัย ต.จ้าบอน-เหมืองง่า อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4355) 4355 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา บา้นพกัครู ,หอ้งน้้าอาคาร ชร 01โรงเรียนบา้นวาวี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 200,000              
 (4356) 4356 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงอาหารแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นเหมืองง่า ต .สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4357) 4357 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา ทาสี อาคารโรงอาหารโรงเรียนบา้นหวัฝาย ต .ปา่แดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 150,000              
 (4358) 4358 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา บา้นพกันักเรียนโรงเรียนบา้นผาแดงหลวง ต .วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 99,900                
 (4359) 4359 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา โครงสร้างเสา สนามเด็กเล่นส้าหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ ต .วาวี อ.แม่

สรวย จ.เชียงราย
150,000              

 (4360) 4360 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ผนัง ทาสี อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเองโรงเรียนชุมชนบา้นโปง่ ต .ปา่แดด อ.แม่
สรวย จ.เชียงราย

150,000              

 (4361) 4361 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน อาคารโรงฝึกงานโรงเรียนชุมชนบา้นทุง่ปา่แดด ต .ปา่หุง่ อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4362) 4362 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเอนกประสงค์(โรงอาหาร)โรงเรียนบา้นหนองเก้าหอ้ง ต.ดงมะดะ

 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
100,000              

 (4363) 4363 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน อาคารเรียน ป.1 ขโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 150,000              
 (4364) 4364 ปรับปรุงซ่อมแซม งานประตู หน้าต่าง พืน้ อาคารเรียน ชร .01, อาคารเรียน 105/29โรงเรียนโรงช้างวิทยา ต.โรง

ช้าง อ.ปา่แดด จ.เชียงราย
149,900              

 (4365) 4365 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ฝ้านเพดาน อาคารเอนกประสงค์ สป/29โรงเรียนบา้นแม่อ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.
เชียงราย

100,000              

 (4366) 4366 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา พืน้ ผนัง ประตู อาคารประกอบหอ้งสหกรณ์โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ต .แม่สรวย 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

150,000              

 (4367) 4367 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเอนกประสงค์ ชร .08โรงเรียนบา้นแม่อ้อนอก ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4368) 4368 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียนอนุบาลสร้างเองโรงเรียนบา้นปอเรียง ต .แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 97,000                
 (4369) 4369 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้าง/หน้าต่าง อาคารเรียน ป.1 กโรงเรียนบา้นแม่แก้ว ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              

 (4370) 4370 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี อาคารเรียน ชร.01, ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นวังวิทยา ต .สันมะค่า อ.ปา่
แดด จ.เชียงราย

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4371) 4371 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ทาสี อาคารประกอบ(โรงอาหาร)โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต.ปา่แงะ อ.ปา่แดด จ.

เชียงราย
100,000              

 (4372) 4372 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคาอาคารเรียน สปช .105/29 อาคารเรียน 102/26โรงเรียนบา้นดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่
สรวย จ.เชียงราย

200,000              

 (4373) 4373 ปรับปรุงซ่อมแซม งานผนัง หลังคา ทาสี พืน้ ส้วม แบบ รย .601/43 องค์การ, รางริน อาคารเรียน 105/29
โรงเรียนพานพสกสวัสด์ิ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

200,000              

 (4374) 4374 ปรับปรุงซ่อมแซม ปพูืน้กระเบือ้งอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)โรงเรียนบา้นหว้ยมะแกง ต .ปา่แดด อ.แม่สรวย
 จ.เชียงราย

150,000              

 (4375) 4375 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดาน พืน้ ทาสี อาคารหอ้งสมุดสร้างเอง/บริหารโรงเรียนบา้นหว้ยหนิลาดใน ต .บา้นโปง่ 
อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

100,000              

 (4376) 4376 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียนอนุบาลแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต .แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงปา่
เปา้ จ.เชียงราย

100,000              

 (4377) 4377 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคาอาคารเรียน แบบ ชร .01/2522โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บา้นสาขันหอม) ต.แม่
เจดีย์ อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

150,000              

 (4378) 4378 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียนอนุบาลแบบสร้างเอง , อาคารส้านักงานแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นทา่
มะโอ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

100,000              

 (4379) 4379 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน สปช .103/26โรงเรียนบา้นต้นง้าว ต.บวัสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 100,000              
 (4380) 4380 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้อาคารเรียน แบบสร้างเองและบริเวณโดยรอบโรงเรียนริมวัง ๒ ต.ปา่หุง่ อ.พาน จ.

เชียงราย
100,000              

 (4381) 4381 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเรียน 102/2526โรงเรียนบา้นปา่หดัปา่แขม ต .ปา่หุง่ อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4382) 4382 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนบา้นโปง่ ต.โรงช้าง อ.ปา่แดด จ.เชียงราย 150,000              
 (4383) 4383 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน ชร 01โรงเรียนบา้นแม่พงุ ต.ปา่แดด อ.ปา่แดด จ.เชียงราย 100,000              
 (4384) 4384 ปรับปรุงซ่อมแซม งานผนัง อาคารอเนกประสงค์ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นแม่ตาช้าง ต .ปา่แดด อ.แม่สรวย จ.

เชียงราย
100,000              

 (4385) 4385 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเรียน 102/26โรงเรียนบา้นแม่แก้วใต้ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4386) 4386 งานปรับปรุงซ่อมแซม ปพุืน้กระเบือ้งอาคารเรียน ชร .02 อาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบา้นสักพฒันา ต.ปา่

แดด อ.ปา่แดด จ.เชียงราย
100,000              

 (4387) 4387 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน ชร 01 และอาคารเรียนอนุบาลแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นหว้ยเฮ้ีย ต .
ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

150,000              

 (4388) 4388 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี ปกุระเบือ้ง อาคารเรียน สปช .102/26โรงเรียนอนุบาลพาน(ปา่กว๋าวมิตรภาพที ่๖๘) 
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

131,600              

 (4389) 4389 ปรับปรุงซ่อมแซม งานผนัง หลังคา พืน้ สุขภณัฑ์ โครงสร้าง /ประตู หน้าต่าง ทาสี อาคาร 105/29 ร้ัวโรงเรียน
เจริญเมืองวิทยา ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย

150,000              

 (4390) 4390 ปรับปรุงซ่อมแซม งานประตู อาคารเอนกประสงค์, งานทาสี อาคาร ชร.08 และอาคารเรียน สปช.105/29
โรงเรียนบา้นฮ่างต้่า ต.ปา่ง้ิว อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

150,000              

 (4391) 4391 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา เทพืน้โรงอาหารแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นปางหก ต .ทา่ก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 100,000              

 (4392) 4392 ปรับปรุงซ่อมแซม  งานหลังคา เทพืน้ ปพุืน้ ผนัง ทาสี เปล่ียนประตุหน้าต่างโรงเรียนบา้นปา่คา ต .หวัง้ม อ.พาน 
จ.เชียงราย

99,800                

 (4393) 4393 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้างประตู ผนัง อาคารเรียน สปช 105/29โรงเรียนบา้นร่องคตสันปเูลย ต .ทานตะวัน
 อ.พาน จ.เชียงราย

100,000              



     หนา้ที ่172

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4394) 4394 ปรับปรุงซ่อมแซม งานประตูหน้าต่าง ทาสี อาคารเรียน สปช 105/29, งานประตู ทาสี อาคารเรียน ชร.03/2553

โรงเรียนบา้นสัน ต.บา้นโปง่ อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย
100,000              

 (4395) 4395 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา ผนัง เพดาน ทาสี ปพูืน้ เทพืน้ เปล่ียนประตุหน้าต่าง อาคารเรียนแบบ ชร 017
โรงเรียนบา้นโปง่เทวี ต.บา้นโปง่ อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

150,000              

 (4396) 4396 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน ทาสี อาคาร ป.1 ก ตึก และอาคาร ป.1ข ไม้โรงเรียนบา้นโปง่มอญ ต.ปา่ก่อด้า 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

100,000              

 (4397) 4397 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา โครงสร้างเสา อาคารป .1 ก ตึก.โรงเรียนบา้นปา่จั่น ต.เวียงกาหลง อ.เวียงปา่เปา้ จ.
เชียงราย

100,000              

 (4398) 4398 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสี อาคารเรียนแบบสร้างเอง พ .ศ.2545โรงเรียนบา้น
ปางหลวง ต.ทา่ก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

100,000              

 (4399) 4399 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารโรงอาหาร (อาคารประกอบ)โรงเรียนบา้นขุนสรวย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.
เชียงราย

100,000              

 (4400) 4400 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี เพดาน อาคารเรียน ป.1 กโรงเรียนบา้นจ้าผักกูด ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4401) 4401 ปรับปรุงซ่อมแซม งานร้ัวโรงเรียนหว้ยน้้าขุ่นวิทยา ต.ทา่ก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 200,000              
 (4402) 4402 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นปางอ่ายหว้ยชมภ ูต .แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงปา่เปา้ จ.

เชียงราย
100,000              

 (4403) 4403 ปรับปรุงซ่อมแซม งานร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยหญ้าไซ ต .ปา่แดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 150,000              
 (4404) 4404 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดาน งานทาสี อาคารเรียนแบบ ป .1 กโรงเรียนบา้นสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหวัฝายพฒันา ต.

เวียงกาหลง อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย
150,000              

 (4405) 4405 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน ผนัง อาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนบา้นใหม่ใต้ ต.ปา่แดด อ.ปา่แดด จ.เชียงราย 100,000              

 (4406) 4406 ปรับปรุงซ่อมแซม พืน้สนามโรงเรียนโรงเรียนบา้นปา่ส้าน ต .เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4407) 4407 ปรับปรุงซ่อมแซม  โครงสร้าง หลังคา อาคารโรงอาหารโรงเรียนบา้นหนองยาว ต .เวียง อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย 150,000              

 (4408) 4408 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้ อาคารเรียน ป .1 กโรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4409) 4409 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ทาสี อาคารอเนอกประสงค์ สปช .202/26โรงเรียนบา้นแม่แก้วเหนือ ต.แม่อ้อ อ.พาน 

จ.เชียงราย
100,000              

 (4410) 4410 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวมาตรฐานแบบลวดหนาม 9 เส้นโรงเรียนบา้นปา่บงทา้วแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.
เชียงราย

150,000              

 (4411) 4411 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้าง เหล็กเสริม ไม้แบบ ผนัง หลังคา ประตู -หน้าต่าง ทาสี ถนนโรงเรียนบา้นสัน
ก้างปลา ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

100,000              

 (4412) 4412 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ประตู หน้าต่าง ผนัง ทาสี อาคารหอ้งเรียนพเิศษโรงเรียนบา้นผาบอ่ง (คุรุราษฎร์
สามัคคี) ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

150,000              

 (4413) 4413 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน ชร .01โรงเรียนบา้นหนองบวั ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4414) 4414 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้าง พืน้ ผนัง ฝ้าเพดาน หลังคา อาคารโสตทศันุปกรณ์โรงเรียนบา้นแม่ผักแหละ ต .

ทา่ก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
150,000              

 (4415) 4415 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี ปพูืน้ อาคารเอนกประสงค์ สปช .203/26โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ต.ศรี
ถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

150,000              

 (4416) 4416 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาวี ฝ้าเพดาน อาคารเรียน ป.1 ก.(ตึก)โรงเรียนบา้นสันผักแค ต.ม่วงค้า อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              



     หนา้ที ่173

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4417) 4417 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ หลังคา ผนัง ทาสี อาคารเรียนแผนกปฐมโรงเรียนบา้นหว้ยขี้เหล็ก ต .วาวี อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย
100,000              

 (4418) 4418 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน แบบ ชร.01โรงเรียนบา้นสันติวัน ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4419) 4419 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ทาสี ผนัง สปช . 105/29โรงเรียนสันหนองควาย ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4420) 4420 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน หน้าต่าง อาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นหว้ยโปง่ ต .แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียง

ปา่เปา้ จ.เชียงราย
100,000              

 (4421) 4421 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก พืน้ อาคารเรียน ชร .01โรงเรียนบา้นแม่ต้๋า ต.ทา่ก๊อ อ.แม่สรวย จ.
เชียงราย

150,000              

 (4422) 4422 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นฝ่ังต้ืน ต.ม่วงค้า อ.พาน จ.เชียงราย 150,000              
 (4423) 4423 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน พอดี พอดี แบบสร้างเอง อาคารเรียน แบบ ชร .08โรงเรียน

โปง่แพร่วิทยา ต.โปง่แพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
150,000              

 (4424) 4424 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน โรงเรียนบา้นปา่ตึงงาม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 100,000              
 (4425) 4425 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี อาคารเรียน ป.1 กโรงเรียนบา้นเลาลี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 150,000              
 (4426) 4426 ปรับปรุงซ่อมแซม  งานทาสี อาคารเรียน แบบ สปช .105/26โรงเรียนบา้นศาลา ต.ปา่หุง่ อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4427) 4427 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเอนกประสงค์โรงอาหารแบบสร้างเองโรงเรียนทา่ก๊อพลับพลาพทิยา ต .ทา่

ก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
148,000              

 (4428) 4428 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา โครงสร้างไม้ ทาสี อาคารเรียน สปช .102/26โรงเรียนบา้นแสนเจริญ ต.วาวี อ.แม่
สรวย จ.เชียงราย

100,000              

 (4429) 4429 ปรับปรุงซ่อมแซม งานผนัง ประตู หน้าต่าง อาคารโสตทศันูปกรณ์ แ บบสร้างเองโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ต .
เวียงกาหลง อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

149,400              

 (4430) 4430 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นปา่ตึง ต .บา้นโปง่ อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย 100,000              

 (4431) 4431 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี และงานบนัได อาคารเรียน สปช .104/26, งานทาสี อาคารเรียน สปช.202/26, งาน
ปพูืน้ อาคารเรียน ป.1 ก, งานเทพืน้ ลานกิจกรรมโรงเรียนบา้นหนองผ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

150,000              

 (4432) 4432 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ประตู อาคารเรียน 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งส้วมอาคารอนุบาลโรงเรียนชุมชนบา้นสัน
จ้าปา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

150,000              

 (4433) 4433 ปรับปรุงซ่อมแซม  งานปพุืน้ งานผนัง งานประตู อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นปา่เส้า ต .ปา่แงะ อ.ปา่แดด จ.
เชียงราย

100,000              

 (4434) 4434 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน สพป .102/26โรงเรียนบา้นปางเกาะทราย ต.ปา่หุง่ อ.พาน จ.
เชียงราย

100,000              

 (4435) 4435 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน แบบ ชร .07โรงเรียนบา้นปา่ถ่อน(วิทยาสมิทธิ)์ ต.ทา่ก๊อ อ.แม่สรวย จ.
เชียงราย

100,000              

 (4436) 4436 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารหอ้งสมุด โรงอาหาร แบบสร้างเองโรงเรียนปา่ง้ิววิทยา ต .ปา่ง้ิว อ.เวียงปา่
เปา้ จ.เชียงราย

150,000              

 (4437) 4437 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน อาคาร สปช.102/26 งานหลังคา งานโครงสร้าง งานปพูืน้กระเบือ้ง อาคาร
ประกอบ แบบสร้างเองโรงเรียนดอยเวียงวิทยา ต .วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

100,000              

 (4438) 4438 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี อาคาร สปอ.101/37 งานประตู งานสุขภณัฑ์ หอ้งส้วมแบบสร้างเอง งานทาสี 
อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง งานทาสี หอ้งสมุดโรงเรียนบา้นแม่ตาแมว ต .เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

95,000                



     หนา้ที ่174

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4439) 4439 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน สปจ .ชร. 101/40 งานหลังคา อาคารเรียน สปจ.ชร101/37โรงเรียน

บา้นหว้ยกล้า ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
100,000              

 (4440) 4440 ปรับปรุงซ่อมแซม  งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานสุขภณัฑ์ งานเดินทอ่ หอ้งส้วม แบบสร้างเองโรงเรียนบา้น
ม่วงค้า ต.ม่วงค้า อ.พาน จ.เชียงราย

100,000              

 (4441) 4441 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้ งานกระเบือ้ง งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเองโรงเรียนบา้นลังกา ต .บา้น
โปง่ อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

100,000              

 (4442) 4442 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานโครงเหล้ก อาคารเรียนไทคอน 2551โรงเรียนบา้นดอนสลี ต.ปา่แดด อ.แม่
สรวย จ.เชียงราย

150,000              

 (4443) 4443 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้ อาคารเรียน สปช .105/29 งานเพดาน อาคารเรียนชั่วคราว ชร.101/26โรงเรียน
เวียงผาวิทยา ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

200,000              

 (4444) 4444 ปรับปรุงซ่อมแซม งานถนนในโรงเรียน โรงเรียนสันกลางวิทยา ต .สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4445) 4445 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี อาคารเรียน ป.1 กโรงเรียนบา้นแม่เจดีย์ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย 100,000              

 (4446) 4446 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน ชร.01, สปช.105/29 2 หลังโรงเรียนบา้นปา่แงะ ต.ปา่แงะ อ.ปา่แดด จ.
เชียงราย

150,000              

 (4447) 4447 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน ป .1 ก ขนาด 3 หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นกล้วย ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.
เชียงราย

150,000              

 (4448) 4448 ปรับปรุงซ่อมแซม งานผนัง งานทาสี อาคารเรียน ป .1 ก. หอ้งวิทยาศาสตร์ งานผนัง อาคารเรียน 102/26 หอ้ง
คอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นปา่ตึง ต .เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย

100,000              

 (4449) 4449 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี อาคารเรียน สปช .101/26 ผปรับปรุงหอ้งโสต) งานปพูืน้ อาคารเรียน แบบ ชร .943
โรงเรียนบา้นปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

100,000              

 (4450) 4450 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน สปช .102/26โรงเรียนบา้นเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) ต.แม่
เจดีย์ใหม่ อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

150,000              

 (4451) 4451 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานผนัง โรงอาหารแบบสร้างเองโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ต .จอมหมอกแก้ว อ.
แม่ลาว จ.เชียงราย

100,000              

 (4452) 4452 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหน้าต่าง อาคารเรียน ชร 017, งานปพูืน้ อาคารเรียน สปช .105/29โรงเรียนเจดีย์หลวง
พทิยา ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

150,000              

 (4453) 4453 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน สปช .103/26โรงเรียนบา้นปางมะขามปอ้ม ต .สันสลี อ.เวียงปา่เปา้ จ.
เชียงราย

100,000              

 (4454) 4454 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา ทาสี อาคารเรียน ชร .01 และอาคารเรียน สปช.102/26โรงเรียนบา้นปา่ต้าก ต.สัน
กลาง อ.พาน จ.เชียงราย

150,000              

 (4455) 4455 ปรับปรุงซ่อมแซม  งานทาสี อาคารเรียน ป .1 ข งานทาสี อาคารเรียน ชร.01โรงเรียนบา้นแม่พริก(เมืองยศพทิยา
นุกุล) ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

93,400                

 (4456) 4456 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเรียนแบบสร้างเอง อาคารพกันอนแบบสร้างเอง โรงอาหารแบบสร้างเอง
โรงเรียนบา้นมังกาล่า ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

99,700                

 (4457) 4457 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน ป .1 กโรงเรียนบา้นปา่สัก ต.ปา่ง้ิว อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย 100,000              
 (4458) 4458 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน ชร .01โรงเรียนบา้นแม่คาวหลวง ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4459) 4459 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสีร้ัว ภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นปา่สัก ต .แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 65,000                
 (4460) 4460 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี งานผนัง อาคารเรียนแบบสร้างเรียนโรงเรียนบา้นสันต้นดู่ ต .สันมะเค็ด อ.พาน จ.

เชียงราย
100,000              

 (4461) 4461 ปรับปรุงซ่อมแซม งานร้ัว โรงเรียนบา้นดงมะดะ ต .ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 150,000              



     หนา้ที ่175

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4462) 4462 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหน้าต่าง ประตู มุง้ลวด อาคารเรียน ป .1 ข.โรงเรียนบวัสลีวิทยา ต.บวัสลี อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย
100,000              

 (4463) 4463 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารอเนกประสงค์ แบบ ชร .08โรงเรียนบา้นปา่แดงงาม ต .สันมะเค็ด อ.พาน จ.
เชียงราย

100,000              

 (4464) 4464 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดาน อาคารเรียน ป.1 ข ไม้โรงเรียนบา้นสันต้นแหน ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4465) 4465 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้างหลังคา เสา อาคารเรียน สปช .105/29โรงเรียนบา้นทุง่พร้าว (เพค็กี้ฮิทค็อก) ต.

วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
150,000              

 (4466) 4466 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้าง เทพืน้ หลังคา ทาสี อาคารเรียน ชร .02โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ต.ศรีโพธิ์เงิน 
อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

150,000              

 (4467) 4467 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา ป.1ก. ตึก อาคารโรงอาหารโรงเรียนบา้นโปง่เหนือ ต .สันสลี อ.เวียงปา่เปา้ จ.
เชียงราย

150,000              

 (4468) 4468 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้างไม้ งานพืน้ไม้ งานหลังคา งานทาสี บา้นพกัครู แบบสร้างเองโรงเรียนริมวัง ๑ ต.
ปา่หุง่ อ.พาน จ.เชียงราย

96,000                

 (4469) 4469 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคาร ป .1 ก.โรงเรียนบา้นสิบสอง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (4470) 4470 ปรับปรุงซ่อมแซม สนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนธารทองวิทยา(ปา่รวก) ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 150,000              
 (4471) 4471 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วม ถนน พืน้โรงรถ ประตูหน้า อาคารอ้านวยการโรงเรียนสพป .เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ 

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
300,000              

 (4472) 4472 ปรับปรุงซ่อมแซม งานประตุ หน้าต่าง ฝ้าเพดาน อาคารเรียน 017โรงเรียนบา้นสันมะแฟน ต.ธารทอง อ.พาน จ.
เชียงราย

99,800                

 (4473) 4473 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นแม่คี-หนองอ้อ ต.ปา่ซาง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

100,000              

 (4474) 4474 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง(หลังที ่1-4)  เปล่ียนกระเบืง้หลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นผาฮ้ี ต.โปง่งาม
 อ.แม่สาย จ.เชียงราย

150,000              

 (4475) 4475 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 103/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแหย่ง ต .แม่ค้า อ.แม่จัน จ.
เชียงราย

100,000              

 (4476) 4476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นสันติสุข ต.ปา่ตึง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

150,000              

 (4477) 4477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข(2510) เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นสบค้า ต.เวียง อ.เชียงแสน
 จ.เชียงราย

150,000              

 (4478) 4478 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นศรีกองงาม ต .บา้นแซว อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย

100,000              

 (4479) 4479 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง  เปล่ียนเพดานโรงเรียนบา้นไร่ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 150,000              
 (4480) 4480 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 104/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าจ้า ต.โปง่ผา อ.แม่สาย จ.

เชียงราย
150,000              

 (4481) 4481 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครุ แบบ สปช .303/28  ซ่อมผนัง พืน้ ทาสี เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เพดานโรงเรียน
บา้นเทอดไทย ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

200,000              

 (4482) 4482 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 150,000              

 (4483) 4483 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอยจัน ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 99,700                
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4484) 4484 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสี ซ่อมหน้าต่างโรงเรียนอนุบาลโชคชัย

(บา้นแม่เลียบแม่บง) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
150,000              

 (4485) 4485 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นแม่หะปา่ไร่ศรียางชุม ต.ทา่ข้าวเปลือก 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

100,000              

 (4486) 4486 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง (หอ้งสมุด) ทาสีโรงเรียนบา้นหนองแว่น ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.
เชียงราย

150,000              

 (4487) 4487 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก  เทพืน้ เพดาน เปล่ียนประตู-หน้าต่าง กันสาดโรงเรียนอนุบาลจันจว้า
ใต้(บา้นกิ่วพร้าว) ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

97,900                

 (4488) 4488 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ข (2หลัง) งานร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นเวียงแก้ว 
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

100,000              

 (4489) 4489 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้ เปล่ียน
ประตู สุขภณัฑ์หอ้งน้้า ทาสีโรงเรียนบา้นพญาไพร ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

150,000              

 (4490) 4490 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง เปล่ียนประตู-หน้าต่าง พร้อมวงกบโรงเรียนบา้นรวมใจ ต.
ปา่ตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

148,400              

 (4491) 4491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง (โรตาร่ี)  เปล่ียนเพดาน ทาสี โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

150,000              

 (4492) 4492 ปรับปรุงซ่อมแซมพนังกันตล่ิงพงัโรงเรียนบา้นหว้ยกว๊าน ต.บา้นแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 100,000              
 (4493) 4493 อาคารเรียนแบบสร้างเอง เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน โรงเรียนบา้นทบักุมารทอง ต.ทา่ข้าวเปลือก อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย
100,000              

 (4494) 4494 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก ทาสี โรงเรียนบา้นปา่ซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ต.ปา่ซาง อ.แม่จัน จ.
เชียงราย

150,000              

 (4495) 4495 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง (อนุบาล) โครงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เทพืน้ ผนัง เปล่ียน
ประตู สุขภณัฑ์ ทาสีโรงเรียนบา้นผาจี ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

100,000              

 (4496) 4496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนไม้เชิงชาย พาดาน ทาสี รางน้้าฝนโรงเรียนบา้นหว้ยอื้น 
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

150,000              

 (4497) 4497 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนพศิษ(หอ้งสมุดแบบสร้างเอง) ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้ายิปซ่ัม 
 ทาสีโรงเรียนบา้นม่วงค้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

97,800                

 (4498) 4498 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง ทาสีโรงเรียนบา้นธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

150,000              

 (4499) 4499 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ
สร้างเอง เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นหว้ยมะหนิฝน ต .ปา่ตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

200,000              

 (4500) 4500 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ชร.01 งานร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต.
หนองปา่ก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

150,000              

 (4501) 4501 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205/26   เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นปา่บงแม่จัน 
ต.ปา่ตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

150,000              

 (4502) 4502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง งานร้ิอหลังคาเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนอนุบาลแม่ฟา้หลวง 
ต.แม่ฟา้หลวง อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

149,000              

 (4503) 4503 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก ตึก ทาสี เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นร่องก๊อ-ม่วงค้า ต.แม่ค้า
 อ.แม่จัน จ.เชียงราย

150,000              



     หนา้ที ่177

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4504) 4504 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  กระเบือ้ง  ทาสี  ซ่อมหอ้งน้้า ซ่อมโรงอาหารโรงเรียนบา้นฮ่องแฮ่ ต.หว้ยไคร้ อ.

แม่สาย จ.เชียงราย
100,000              

 (4505) 4505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นสันโค้ง ต.ปา่ตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

150,000              

 (4506) 4506 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเองงานร้ิอหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้น
ขี้เหล็กดอดยดินแดง ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

100,000              

 (4507) 4507 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ   ทาสี  ฝ้าเพดาน  แผงลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นแม่จัน(เชียง
แสนประชานุสาสน์) ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

199,600              

 (4508) 4508 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง ปพูืน้ เพดาน ผนัง เปล่ียนประตู โรงเรียนบา้นปางสา ต.ปา่ตึง อ.แม่
จัน จ.เชียงราย

150,000              

 (4509) 4509 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  ป .1 ข   เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นปงของ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน
 จ.เชียงราย

100,000              

 (4510) 4510 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ข(ไม้)  งานร้ิอหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นสวนดอกทา่
ขันทองสามัคคี ต.บา้นแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

100,000              

 (4511) 4511 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียน    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นทุง่เกล้ียง ต.ศรี
เมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

100,000              

 (4512) 4512 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นจะตี ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย 150,000              
 (4513) 4513 ปรับปรุงซ่อมแซมค่าก่อสร้างร้ัวโรงเรียน  เหล็กเส้น  ปนู  ทรายโรงเรียนบา้นมนตรีวิทยา ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้

หลวง จ.เชียงราย
150,000              

 (4514) 4514 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเอง   เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นแม่ค้า(บา้นแม่ค้าประชานุ
เคราะห)์ ต.แม่ค้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

150,000              

 (4515) 4515 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  017  ทาสีโรงเรียนบา้นสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) ต.โปง่ผา อ.แม่สาย จ.
เชียงราย

150,000              

 (4516) 4516 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง ปพูืน้ 
โรงเรียนต้ารวจตะเวนชายแดน เจ้าพอ่หลวงอุปถัมภ ์3 (ช่างกลปทมุวันอนุสรณ์ 4) ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้หลวง จ.
เชียงราย

147,300              

 (4517) 4517 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ข ตึก ทาสี โรงเรียนบา้นปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) ต.ปา่สัก อ.
เชียงแสน จ.เชียงราย

100,000              

 (4518) 4518 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก ติดเหล็กดัดช่องกระจก  ทาสี ปกูระเบือ้งโรงเรียนต้ารวจตะเวน
ชายแดน บา้นนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ)์ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

149,800              

 (4519) 4519 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง  กระเบือ้ง  ผ้ายิปซ่ัม พืน้ปกูระเบือ้ง ประตูหนาทบึ หน้าต่างหนาทบึ 
โรงเรียนบา้นแหลว ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

98,700                

 (4520) 4520 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 202/26  ปพูืน้กระเบือ้ง ผนัง โรงเรียนบา้นเหมืองแดงน้อย ต.
เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

99,900                

 (4521) 4521 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน-อาคารประกอบการ(รงอาหาร)  มุงหลังคา  เสาคอนกรีต กระเบือ้ง ผนังก่อ
คอนกรีตโรงเรียนบา้นทุง่กวาง ต .โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

100,000              

 (4522) 4522 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงปลูกสร้าง  บผุนังหอ้งเรียน  ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นปา่คาแม่เงิน ต.แม่เงิน 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

147,700              

 (4523) 4523 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ชร  01  กระเบือ้ง  ครอบหลังคา  ตะขอยึด  สลักเกรียวโรงเรียนบา้นสันมะนะ ต.
แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

149,800              



     หนา้ที ่178

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4524) 4524 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง(โรงอาหาร)   ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยไร่สามัคคี ต.

แม่ฟา้หลวง อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย
100,000              

 (4525) 4525 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ผิวจราจร  ถมทรายโรงเรียนบา้นแม่มะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 100,000              
 (4526) 4526 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ตึก    กระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บา้นบอ่ก๊าง) ต.จอม

สวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
100,000              

 (4527) 4527 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน   เหล็กเส้นขนาด   ลวดผูก  ทรายหยาบ หนิปนูโรงเรียนบา้นสันยาวสันลิดไม้ ต.
หว้ยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

100,000              

 (4528) 4528 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช.206/26     ร้ือฝ้าเพดาน  ทาสี โรงเรียนบา้นดอย ต.โชคชัย อ.ดอย
หลวง จ.เชียงราย

150,000              

 (4529) 4529 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ เพดาน ผนังโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์15(เวียงเก่าแสนภู
วิทยาประสาท) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

200,000              

 (4530) 4530 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 2 ชร 01 และ อาคารเรียน1 ป.1   หน้าต่างโรงเรียนบา้นสันธาตุ ต.ศรีเมืองชุม
 อ.แม่สาย จ.เชียงราย

100,000              

 (4531) 4531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน    กระเบือ้ง  ทาสี ฉาบปนูโรงเรียนบา้นหว้ยหยวกปา่โซ ต .แม่สลองใน อ.แม่ฟา้
หลวง จ.เชียงราย

150,000              

 (4532) 4532 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์ กระเบือ้ง  พืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นสันโค้ง ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่
สาย จ.เชียงราย

100,000              

 (4533) 4533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ปรับปรุงซ่อมแซโรงอาหาร
แบบสร้างเอง เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ ต.หว้ยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

200,000              

 (4534) 4534 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  ชร .01 ป1 ข 4 แบบ สปช.202/26 ร้ือหลังคาโรงเรียนปา่ตึงพทิยานุกูล ต.
บา้นแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

150,000              

 (4535) 4535 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป1 ก ตึก/สนาม BBL  ประตู  ทาสี เทปนูลานสนามเด็กเล่น  ตะแคลงเหล็ก
โรงเรียนบา้นโปง่น้้าร้อน ต .ปา่ตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

150,000              

 (4536) 4536 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบสร้างเอง  งานร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
แบบสร้างเอง(อนุบาล) งานร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นแม่ลากเนินทอง ต.ทา่ข้าวเปลือก อ.
แม่จัน จ.เชียงราย

100,000              

 (4537) 4537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29   ทาสีโรงเรียนบา้นจ้อง ต.โปง่ผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 150,000              
 (4538) 4538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสหกรณ์(แบบสร้างเอง)   ร้ือหลังคา ฟา้เพดาน ทาสีโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.

อนุสรณ์) ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย
150,000              

 (4539) 4539 ปรับปรุงซ่อมแซมปพูืน้ถนนหรือทางเทา้ปบูล็อคหนา 6 ซม. (B3046)   พืน้ถนนโรงเรียนชุมชนศึกษาบา้นแม่สะ
แลป ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

100,000              

 (4540) 4540 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ผิวทาง-ถนน  ค.ส.ล.  โรงเรียนบา้นพนาสวรรค์ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย 150,000              

 (4541) 4541 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนแบบสร้างเอง   ซ่อมร้ัว  ทาสี ทอ่เหล็กโรงเรียนเจ้าพอ่หลวงอุปถัมภ ์๕ ต.เวียงพาง
ค้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย

100,000              

 (4542) 4542 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 พืน้อาคาร  ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.
แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

200,000              

 (4543) 4543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เหล็ก  กระเบือ้ง ปนูซีเมนต์โรงเรียนบา้นแม่เต๋อ ต.แม่สลอง
นอก อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

100,000              

 (4544) 4544 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บา้นปา่สักหลวง) ต.
จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

99,800                



     หนา้ที ่179

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4545) 4545 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ร้ือถอนหลังคา  กระเบือ้ง  ทาสี  โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ต.ปงน้อย อ.ดอย

หลวง จ.เชียงราย
150,000              

 (4546) 4546 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน    ทาสี  โรงเรียนบา้นแม่ค้า(ธรรมาประชาสรรค์) ต.ปา่สัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 100,000              

 (4547) 4547 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์ (ชร.08)    เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนอนุบาลศรีค้้า ต.ศรีค้้า อ.
แม่จัน จ.เชียงราย

94,600                

 (4548) 4548 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ผิวจราจร  ถมทรายโรงเรียนบา้นถ้า้ ต.โปง่งาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 149,600              
 (4549) 4549 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู 2 สปช.301/26  ร้ือหลังคา  ทาสี  ปพูืน้  ผนังโรงเรียนบา้นแม่แอบวิทยา ต.บา้น

แซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
150,000              

 (4550) 4550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29   ซ่อมหลังคาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) ต.เวียง
พางค้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย

200,000              

 (4551) 4551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง    ผนัง  ปพูืน้  ทาสี โรงเรียนต้ารวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์ ต.แม่
ฟา้หลวง อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

100,000              

 (4552) 4552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่เปา-ปา่ซางน้อย ต.แม่ค้า อ.แม่
จัน จ.เชียงราย

100,000              

 (4553) 4553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบสร้างเอง    มุงหลังคา  เทพืน้โรงเรียนอนุบาลแม่ไร่(บา้นปา่กว๋าว) ต.แม่ไร่ 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

150,000              

 (4554) 4554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุด  เปล่ียนกระเบือ้ง  ฝ้าเพดาน  โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองสงเคราะหช์าวเขา ต.ปา่ซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

150,000              

 (4555) 4555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุด  ปกูระเบือ้ง  ฝ้าเพดาน  โรงเรียนสันทราย
(พรหมณีวิทยา) ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

149,800              

 (4556) 4556 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29   ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยผ้ึง ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้หลวง 
จ.เชียงราย

200,000              

 (4557) 4557 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  แบบกรมสามัญ   เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  เพดาน  ฝ้ายิปซ่ัมโรงเรียนบา้นเหมือง
แดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

143,900              

 (4558) 4558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุด    ฝ้าเพดาน  ปกูระเบือ้ง  ลวดตาข่าย  ประตู 
โรงเรียนบา้นสันมะเค็ด ต.ปา่สัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

100,000              

 (4559) 4559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบอาคารเรียน  แบบ  ชร .03/25    ร้ือมุงหลังคา  โรงเรียนบา้นถ้า้ ตชด. ต.
โปง่งาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

150,000              

 (4560) 4560 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบโรงอาหาร แบบสร้างเอง    พืน้ส้าเร็จรูป
โรงเรียนบา้นถ้า้ปลา ต.โปง่งาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

150,000              

 (4561) 4561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุด   เปล่ียนสุขภณัฑ์หอ้งน้้า
โรงเรียนบา้นปา่ก๋อย ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

100,000              

 (4562) 4562 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู 2 หลัง แบบกรมสามัญและแบบสร้างเอง  หลังคา  ขัดพืน้  โถส้วม
โรงเรียนบา้นสันถนน ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

150,000              

 (4563) 4563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง    มุงหลังคา
โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ ์1 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

150,000              

 (4564) 4564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26   ร้ือถอนหลังคา
โรงเรียนบา้นผาเด่ือ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

100,000              

 (4565) 4565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26   ร้ือฝ้าเพดาน  ยิปซ่ัม  ทาสี
โรงเรียนบา้นทุง่ฟา้ฮ่าม ต .โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

99,000                



     หนา้ที ่180

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4566) 4566 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ร้ือถอนผนัง  เทพืน้  ทาสี  โรงเรียนบา้นด้ายเทพกาญจนา

อุปถัมภ ์ต.บา้นด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
199,800              

 (4567) 4567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์ (ชร.08)    ทาสี  ประตูเหล็ก
โรงเรียนบา้นสันบญุเรือง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

99,900                

 (4568) 4568 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง(อนุบาล) เปล่ียนเพดานปพูืน้กระเบือ้ง 
เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนโถส้วม อ่างล้างหน้า ทาสี เปล่ียนประตู เทพืน้
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง กั้นหอ้ง โรงเรียนต้ารวจตะเวรชายแดนบ้ารุงที ่87 ต. อ.แม่ฟา้หลวง 
จ.เชียงราย

100,000              

 (4569) 4569 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26  หลังคา  ฝ้าเพดาน  ผนัง  ฉาบปนู  ปพูืน้ โรงเรียนบา้นขา
แหย่งพฒันา ต.แม่ฟา้หลวง อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

149,000              

 (4570) 4570 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต   เหล็กเส้น  ปนู  ทราย  หนิ  ทาสี โรงเรียนบา้นปา่ไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทมุ
วันอนุสรณ์ 9) ต.บา้นแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

150,000              

 (4571) 4571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ  แบบสร้างเอง  กันสาดอาคาร  สีรองพืน้ ทราย คอนกรีต  โรงเรียนบา้น
หว้ยน้้าราก(ไตรราษฎร์บ้ารุง) ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

150,000              

 (4572) 4572 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเอง   เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ
 สปช.202/26  เพดาน โรงเรียนบา้นสันธาตุ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

100,000              

 (4573) 4573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์  พืน้ป ู ผนัง  ฉาบปนู  ประตู  ทาสี
โรงเรียนบา้นสันหลวง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

150,000              

 (4574) 4574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ร้ือถอนหลังคา  กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นปา่บง(หล้าราษฎร์วิทยา) ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

100,000              

 (4575) 4575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง(อาคารชั่วคราวปฏรูิปการศึกษา) 
เพดาน โรงเรียนบา้นกลาง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

146,000              

 (4576) 4576 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนบา้นพกัครู      ก่อสร้างบา้นพกัครู  โรงเรียนบา้นปา่ยาง ต .แม่สาย อ.แม่สาย จ.
เชียงราย

200,000              

 (4577) 4577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26   ร้ือถอนหลังคา โรงเรียนบา้นดอยสะโง๊ะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย

100,000              

 (4578) 4578 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแบบสร้างเอง    ฝ้าเพดาน โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว ต.ศรีค้้า อ.แม่จัน จ.
เชียงราย

150,000              

 (4579) 4579 ปรับปรุงซ่อมแซมปกูระเบือ้งหอ้งเรียน   
โรงเรียนบา้นแม่หม้อ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

149,900              

 (4580) 4580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ  แบบสร้างเอง  กระเบือ้ง  ฝ้ากระเบือ้ง  รางน้้า 
โรงเรียนบา้นสันนา ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

100,000              

 (4581) 4581 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26   ฝ้าเพดาน  ทาสี  ภมูิทศัน์
โรงเรียนบา้นปา่ซางงาม ต .หนองปา่ก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

100,000              

 (4582) 4582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26  ร้ือฝ้ายิปซ่ัม
โรงเรียนบา้นทา่ข้าวเปลือก ต.ทา่ข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

100,000              

 (4583) 4583 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   พืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นปา่แดง ต .เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

150,000              

 (4584) 4584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบา้นพกัครู  แบบสร้างเอง  ร้ือถอนหลังคา  
โรงเรียนบา้นแม่แพง ต.บา้นเด่น-ทา่ข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

100,000              



     หนา้ที ่181

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4585) 4585 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ตึก  ร้ือถอนหลังคา  ทาสี  โรงเรียนบา้นโปง่ ต.โปง่ผา อ.แม่สาย จ.

เชียงราย
150,000              

 (4586) 4586 ปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุงถนนรอบสนามและลานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้    ผิวทาง  ลาน คลส . โรงเรียน
บา้นสันทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

200,000              

 (4587) 4587 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช .202/26  พืน้ป ู ทาสี  ประตูเหล็กม้วน
โรงเรียนบา้นสันต้นธง ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

100,000              

 (4588) 4588 ปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน (ลานอเนกประสงค์แบบสร้างเอง)  
 คอนกรีต  ตะแกรงเหล็ก โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห ์๒ ต.ทา่ข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

97,300                

 (4589) 4589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและหอ้งส้วมในหอ้งเรียน  (อาคารสร้างเอง)     กระเบือ้ง  ฝ้ายิปซ่ัม  ปรับพืน้ 
โรงเรียนประชารัฐพฒันา ต.ปา่ตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

100,000              

 (4590) 4590 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบา้นพกัครู       ผนัง  ทาสี  หน้าต่าง  พืน้ปู  โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร ต.เทอดไทย อ.
แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

149,900              

 (4591) 4591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  ชร .01    รางน้้า  ทอ่รับน้้า โรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี ต.ปา่ซาง อ.แม่จัน จ.
เชียงราย

100,000              

 (4592) 4592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน     ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นขุนแม่บง(ตชด.) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 150,000              

 (4593) 4593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ชร 01งานร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา
โรงเรียนบา้นหว้ยเกี๋ยง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

150,000              

 (4594) 4594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานร้ือเพดาน เปล่ียนเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง ระบบไฟฟา้ โรงเรียนบา้น
แม่สลองใน ต.ปา่ซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

100,000              

 (4595) 4595 ปรับปรุงซ่อมแซโรงอาหารแบบสร้างเอง   เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ผนัง
โรงเรียนราษฎร์พฒันา ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

100,000              

 (4596) 4596 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ชร.01 ทาสี โรงเรียนบา้นปา่แฝ - หนองอ้อ ต.โปง่ผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 150,000              
 (4597) 4597 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู หลังคา ฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนังปรับปรุงหอ้งน้้า งานประตูหน้าต่าง โรงเรียน

บา้นแม่ค้าฝ่ังหมิน่ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
100,000              

 (4598) 4598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  งานร้ือหลังคา  เปล่ียนหลังคา 
โรงเรียนบา้นปา่เหมือด ต.เวียงพางค้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย

200,000              

 (4599) 4599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง งานร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคา
โรงเรียนบา้นเวียงพาน ต.เวียงพางค้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย

200,000              

 (4600) 4600 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 เปล่ียนหลังคา
โรงเรียนบา้นหนองปา่ก่อ ต.หนองปา่ก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

100,000              

 (4601) 4601 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 202  ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นดอนงาม ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.
เชียงราย

100,000              

 (4602) 4602 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 และโรงอาหาร แบบ ชร.07  งานปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

100,000              

 (4603) 4603 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกันัการภารโรงแบบสร้างเอง ผนัง โครงหลังคา 
 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบสร้างเอง ทาสี ปกูระเบือ้ง เปล่ียนสุขภณัฑ์ หลังคา โรงเรียนสพป .เชียงราย เขต 3 ต.
แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

300,000              

 (4604) 4604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ชร 107   เทพืน้ ปผุนัง  โรงเรียนชุมชนบา้นไม้ลุงขน มิตรภาพที ่169 ต.แม่สาย อ.
แม่สาย จ.เชียงราย

150,000              



     หนา้ที ่182

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4605) 4605 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ ชร 08 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา

โรงเรียนบา้นปา่ลัน ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
100,000              

 (4606) 4606 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภไ์ทยคีรี ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 150,000              
 (4607) 4607 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นปางค่า ต .ตับเต่า อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4608) 4608 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหวาย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4609) 4609 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งพืน้โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) ต.ตับเต่า อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4610) 4610 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนประตู ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ ต .เวียง อ.เทงิ จ.เชียงราย 150,000              
 (4611) 4611 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นเขียะ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4612) 4612 อาคารเรียน ทาสี ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ต.เวียง อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4613) 4613 ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ 202/26โรงเรียนปอวิทยา ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 150,000              
 (4614) 4614 อาคารเรียน บนัได ทางเดินหน้าอาคารโรงเรียนบา้นดอนแยง ต .หงาว อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4615) 4615 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝาผนัง ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นสองพีน่้อง ต .ริมโขง อ.เชียงของ จ.

เชียงราย
150,000              

 (4616) 4616 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง ปกูระเบือ้งเคลือบ  ทาสี โรงเรียนบา้นใหม่สุขสันต์ ต .ตาดควัน อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

100,000              

 (4617) 4617 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนหนองแรดวิทยา ต .หนองแรด อ.เทงิ จ.เชียงราย 150,000              
 (4618) 4618 อาคารหอ้งสมุด เปล่ียนหลังคาเมทลัชีส  ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นหว้ยโปง่ ต .ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 100,000              
 (4619) 4619 อาคารเรียน เทพืน้ / ปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนชุมชนบา้นต้าตลาด ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 150,000              
 (4620) 4620 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนไชย ต .หงาว อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4621) 4621 อาคารเรียนอนุบาล กั้นหอ้ง ปกูระเบือ้ง  ทาสีภายนอกภายในอาคารเรียนโรงเรียนสันทรายงามวิทยา ต .สันทราย

งาม อ.เทงิ จ.เชียงราย
150,000              

 (4622) 4622 อาคารเรียน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นร่องแช่ ต .เวียง อ.เทงิ จ.เชียงราย 150,000              
 (4623) 4623 อาคารเรียน หลังคาโรงเรียนบา้นก๊อ ต.เชียงเค่ียน อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4624) 4624 อาคารเอนกประสงค์ เปล่ียนหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.

เชียงราย
150,000              

 (4625) 4625 ปรับปรุงภมูิทศัน์ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา) ต.แม่ลอย อ.เทงิ จ.เชียงราย 150,000              

 (4626) 4626 อาคารอเนกประสงค์  หน้าต่าง /อาคารเรียน กันสาดโรงเรียนบา้นปา่ตึงงาม ต .ศรีดอนไชย อ.เทงิ จ.เชียงราย 99,500                
 (4627) 4627 อาคารอเนกประสงค์ ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นหวัเวียง (โกศัลย์วิทย)์ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 150,000              
 (4628) 4628 บา้นพกัครู หลังคา โรงเรียนบา้นผาแล ต .ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 100,000              
 (4629) 4629 ปรับปรุงอาคาร / ทาสีโรงเรียนบา้นหนองบวั ต.สันทรายงาม อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4630) 4630 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นทุง่นาน้อย ต .เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 150,000              
 (4631) 4631 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นใหม่ ต .เวียง อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              

 (4632) 4632 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นบญุนาค ต .หงาว อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4633) 4633 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนบา้นต้านาล้อม ต .ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 100,000              
 (4634) 4634 หอ้งเรียนพเิศษ  หอ้งวิทยาศาสตร์โรงเรียนบา้นเวียงหมอก ต .หว้ยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4635) 4635 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรกาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนเวียงเทงิ (เทงิท้านุประชา) ต.เวียง

 อ.เทงิ จ.เชียงราย
200,000              

 (4636) 4636 อาคารเรียน  งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นทุง่ค้า ต .หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 99,000                
 (4637) 4637 อาคารเรียน/ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นง้ิวปา่ไผ่ (ราษฎร์นุกูล) ต.ง้ิว อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4638) 4638 อาคารเรียน เปล่ียนประตู - หน้าต่าง / ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการ

เรียนรู้โรงเรียนหว้ยก้างราษฎร์วิทยา ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
150,000              

 (4639) 4639 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนอนุบาลยางฮอม ต .ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 149,000              
 (4640) 4640 อาคารเรียน เปล่ียนประตู - หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนปางหดัสหศาสตร์ ต .ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 150,000              
 (4641) 4641 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยเด่ือ ต .ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 100,000              
 (4642) 4642 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคาเมทลัชีทโรงเรียนบา้นหว้ยก้าง 'รัฐประชาสงเคราะห์' ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.

เชียงราย
100,000              

 (4643) 4643 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นปล้องส้าน ต.ปล้อง อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4644) 4644 อาคารเอนกประสงค์ เปล่ียนประตู-หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นเชียงเค่ียน(คณาราษฎร์บ้ารุง) ต.เชียง

เค่ียน อ.เทงิ จ.เชียงราย
150,000              

 (4645) 4645 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนจ้าไฮบา้นเหล่า ต.ปล้อง อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4646) 4646 โรงอาหาร เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นบอ่แสง ต .แม่ต้๋า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 150,000              
 (4647) 4647 ปรับปรุง ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียนบา้นหนองบวัค้า ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 100,000              
 (4648) 4648 อาคารเรียน ส้วม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝาผนัง ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นขุนหว้ยไคร้ ต .ตับเต่า อ.เทงิ จ.

เชียงราย
99,900                

 (4649) 4649 อาคารเรียน ปกูระเบีอ้งพืน้โรงเรียนบา้นปา่ม่วง ต .แม่ต้๋า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 100,000              
 (4650) 4650 อาคารอเนกประสงค์ ฝาผนัง ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นเมืองกาญจน์ ต .ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 150,000              
 (4651) 4651 ปรับปรุง ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นปา่ซาง ต .เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 100,000              
 (4652) 4652 บา้นพกัครู เปล่ียนประตู-หน้าต่าง ฝาผนัง กระเบือ้งหลังคา พืน้โรงเรียนบา้นหว้ยคุ ต .ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 150,000              

 (4653) 4653 ซ่อมแซมอาคารเรียน /ปพูืน้ /ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นสันชุม(สหราษฎร์บ้ารุง) ต.เชียงเค่ียน อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              

 (4654) 4654 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนขุนขวากพทิยา ต .ทา่ข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 200,000              
 (4655) 4655 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นรักแผ่นดิน ต .ตับเต่า อ.เทงิ จ.เชียงราย 150,000              
 (4656) 4656 อาคารเรียนและบา้นพกัครู  /ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นราษฏภ์กัดี ต .ตับเต่า อ.เทงิ จ.เชียงราย 149,000              
 (4657) 4657 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นง้ิวใหม่ ต .ง้ิว อ.เทงิ จ.เชียงราย 94,000                
 (4658) 4658 อาคารเรียน ปกูระเบีอ้งพืน้โรงเรียนบา้นหนองเตา ต .ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 100,000              
 (4659) 4659 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้ต่อการเรียนรู้โรงเรียนศรีสว่าง ต .ง้ิว อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              

 (4660) 4660 อาคารประกอบ(โรงอาหาร)โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม ต.ง้ิว อ.เทงิ จ.เชียงราย 150,000              
 (4661) 4661 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นไม้ยามิตรภาพที่168 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 150,000              
 (4662) 4662 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นเกี๋ยง ต.หว้ยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 150,000              
 (4663) 4663 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นดอนดินแดง ต .ปล้อง อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4664) 4664 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยซ้อ ต.หว้ยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4665) 4665 อาคารเรียน /เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นม่อนปา่ยาง ต.หนองแรด อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4666) 4666 ปรับสภาพภมูิทศัน์ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นแผ่นดินทอง ต .ตับเต่า อ.เทงิ จ.เชียงราย 150,000              
 (4667) 4667 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนสันสะลีกวิทยา ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 150,000              

 (4668) 4668 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่น้้าแพร่ปา่บง ต .ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 100,000              
 (4669) 4669 อาคารเรียน /ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองเสา ต .เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 100,000              
 (4670) 4670 ปรับปรุงร่ัวโรงเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นร่มโพธิ์ไทย ต.ตับเต่า อ.เทงิ จ.เชียงราย 136,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4671) 4671 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นทุง่โหง้ ต .เวียง 

อ.เทงิ จ.เชียงราย
100,000              

 (4672) 4672 อาคารเรียน  บา้นพกัครู  งานทาสีโรงเรียนบา้นร่มโพธิ์ไทยสาขาหอ้งเรียนบา้นร่มฟา้ไทย ต .ตับเต่า อ.เทงิ จ.
เชียงราย

99,000                

 (4673) 4673 อาคารเรียน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นร่มโพธิ์ไทยสาขาหอ้งเรียนบา้นพทิกัษไ์ทย ต .ตับเต่า อ.เทงิ จ.เชียงราย 99,000                
 (4674) 4674 อาคารประกอบ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นไทยสมบรูณ์ ต .ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 150,000              
 (4675) 4675 อาคารเอนกประสงค์ / ปกูระเบือ้ง   /เทคอนกรีตโรงเรียนบา้นขอนซุง ต.ง้ิว อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4676) 4676 อาคารเรียน  ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นร่มโพธิ์ไทยสาขาบา้นขุนต้า ต .ตับเต่า อ.เทงิ จ.เชียงราย 99,000                
 (4677) 4677 อาคารเรียน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นแม่ลอยไร่ ต .แม่ลอย อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4678) 4678 อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้าง /ปกูระเบือ้ง ตาข่าย ประตูโรงเรียนบา้นหว้ยสัก(ประชานุกูล) ต.ยางฮอม อ.ขุน

ตาล จ.เชียงราย
100,000              

 (4679) 4679 อาคารเอนกประสงค์ ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นร่มโพธิ์ไทยสาขาหอ้งเรียนบา้นร่มโพธิ์ทอง ต .ตับเต่า อ.เทงิ จ.
เชียงราย

100,000              

 (4680) 4680 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปกูระเบือ้ง ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อ
ต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นเวียงหวาย ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

100,000              

 (4681) 4681 อาคารเรียน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นร่มโพธิ์ไทย สาขาหอ้งเรียนบา้นเล่าตาขาว ต .ตับเต่า อ.เทงิ จ.เชียงราย 99,000                
 (4682) 4682 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยเอียน ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 100,000              
 (4683) 4683 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นลุงทา่เจริญ ต .ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4684) 4684 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นตีนเปด็ ต .ตับเต่า อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4685) 4685 อาคารเรียน ฝาผนัง ประตู - หน้าต่าง หลังคา ทาสี/ ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนริมโขงวิทยา ต .ริมโขง 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย
150,000              

 (4686) 4686 อาคารเรียน ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นทรายทอง ต .ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 150,000              
 (4687) 4687 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นม่วงยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 150,000              
 (4688) 4688 ซ่อมแซมเปล่ียนกระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              

 (4689) 4689 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นต้นเขือง ต .ตับเต่า อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4690) 4690 อาคารเรียน เปล่ียนประตู - หน้าต่าง ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นน้้าม้า ต .สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4691) 4691 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 150,000              
 (4692) 4692 อาคารเรียน ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสันทรายมูล ต.สันทรายงาม อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4693) 4693 ซ่อมแซม ปรับปรุงส้วม เปล่ียนหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นสันหลวงสามัคคี ต .แม่เปา อ.พญาเม็งราย

 จ.เชียงราย
100,000              

 (4694) 4694 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นปา่แดงหว้ยหลวง ต .ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 150,000              
 (4695) 4695 หอ้งน้้า - หอ้งส้วม เปล่ียนประตู ปกูระเบือ้งพืน้ ทาสีโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ต .เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 200,000              
 (4696) 4696 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นปล้องใต้ ต.ปล้อง อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4697) 4697 อาคารเอนกประสงค์ ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นทา่ข้าม ต .หงาว อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4698) 4698 อาคารเรียน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยเม็ง (ประสาทวิทย)์ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4699) 4699 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นชมภ ูต .ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 100,000              
 (4700) 4700 อาคารเรียน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ต .ศรีดอนไชย อ.เทงิ จ.เชียงราย 150,000              
 (4701) 4701 อาคารเรียน  อาคารหอ้งสมุด  อาคารโรงฝึกงาน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนชุมชนบา้นศรีดอนชัย ต .ศรี

ดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
100,000              

 (4702) 4702 อาคารเรียน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ปา่ตาลเจดีย์) ต.ปา่ตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 100,000              



     หนา้ที ่185

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4703) 4703 อาคารเรียน ปกูระเบือ้งพืน้ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นพญาพภิกัด์ิ ต .ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 149,900              
 (4704) 4704 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลัง ประตู - หน้าต่าง ฝาผนัง ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นแจมปอ๋ง ต .หล่ายงาว อ.

เวียงแก่น จ.เชียงราย
100,000              

 (4705) 4705 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน ปกูระเบือ้งพืน้ ฝาผนัง ประตูหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนไตรมิตรวิทยา
 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

150,000              

 (4706) 4706 ปรับปรุงสภาพภมูิทศัน์ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ) ต.ง้ิว อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4707) 4707 อาคารเรียน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นโล๊ะ ต .ทา่ข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 100,000              
 (4708) 4708 หอ้งน้้า-หอ้งส้วม เปลียนหลังคา ปกูระเบือ้งพืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นบญุเรือง ต .บญุเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4709) 4709 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยหาน ต .ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 150,000              
 (4710) 4710 ปรับปรุงสภาพภมูิทศัน์ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นสันปา่บง ต .หงาว อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4711) 4711 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นปา่รวก ต .ศรีดอนไชย อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4712) 4712 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ประตู - หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นส้าน ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4713) 4713 อาคารเรียน เปล่ียนเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 150,000              
 (4714) 4714 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหลวง ต .คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4715) 4715 อาคารเรียน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นร่องขุ่นปา่ข่า (สุทธานุสรณ์) ต.ปา่ตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 100,000              
 (4716) 4716 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนอนุบาลบา้นพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)์ ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.

เชียงราย
150,000              

 (4717) 4717 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงอาหาร ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นปล้องตลาด ต .ปล้อง อ.เทงิ จ.
เชียงราย

150,000              

 (4718) 4718 โรงอาหาร ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นใหม่โชคชัย ต .ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 100,000              
 (4719) 4719 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นทุง่ง้ิว(ประชาสงเคราะห์2) ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4720) 4720 อาคารเรียน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นแม่ต้๋าน้อย ต .แม่ต้๋า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 100,000              
 (4721) 4721 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนอนุบาลตาดควัน ต .ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 150,000              
 (4722) 4722 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นร่องกอก ต .ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 100,000              
 (4723) 4723 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นคร่ึง ต .คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4724) 4724 อาคารเอนกประสงค์ ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นทุง่ซางดงหลวง ต .ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4725) 4725 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ประตู - หน้าต่าง บนัไดโรงเรียนบา้นหว้ยหอ้ม (ราษฎร์สามัคคี) ต.ปา่ตาล อ.

ขุนตาล จ.เชียงราย
100,000              

 (4726) 4726 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียนบา้นแก่นวิทยา ต.หว้ยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 150,000              
 (4727) 4727 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนอนุบาลทุง่ทรายพฒันา ต .เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 150,000              
 (4728) 4728 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นแม่ต้๋ากลาง ต .แม่ต้๋า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 100,000              
 (4729) 4729 อาคารเรียน หอ้งวิทยาศาสตร์ ติดต้ังกระจก ปรับภมูิทศัน์ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นเกี๋ยงใต้ ต .แม่ลอย อ.เทงิ จ.

เชียงราย
100,000              

 (4730) 4730 อาคารเรียน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นคร่ึงใต้ ต .บญุเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4731) 4731 อาคารเรียน เปล่ียนประตู ฝาผนัง ประตู ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นต้นปล้อง ต .บญุเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              

 (4732) 4732 อาคารอเนกประสงค์ หอ้งน้้า เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปกูระเบือ้งพืน้ / ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียน
บา้นต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

150,000              

 (4733) 4733 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นดอนมหาวัน ต .เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4734) 4734 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นทุง่อ่าง ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4735) 4735 ปรับปรุงถนนในโรงเรียนโรงเรียนบา้นปากอิง ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              



     หนา้ที ่186

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4736) 4736 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาเมทลัชีทพร้อมปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นกระแล ต .แม่เปา อ.พญาเม็ง

ราย จ.เชียงราย
150,000              

 (4737) 4737 หอ้งน้้า  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นตองม่วงชุม ต .คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4738) 4738 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นศรีลานนา ต .คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 100,000              
 (4739) 4739 อาคารอเนกประสงค์ ฝาผนัง กันสาดโรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ต .แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 150,000              
 (4740) 4740 อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนประตู - หน้าต่างโรงเรียนบา้นสันปา่สัก ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.

เชียงราย
100,000              

 (4741) 4741 หอประชุม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นแม่เปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 100,000              
 (4742) 4742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทุง่เจ้า ต .แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.

เชียงราย
100,000              

 (4743) 4743 อาคารประกอบ หอ้งน้้า เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้า เพดาน ประตู - หน้าต่าง ฝาผนัง ปกูระเบือ้ง ทาสี โรงเรียน
สพป.เชียงราย เขต 4 ต.เอียง อ.เทงิ จ.เชียงราย

300,000              

 (4744) 4744 อาคารเรียน โรงอาหาร หอ้งน้้า ทาสีโรงเรียนบา้นหลู้ ต .ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 150,000              
 (4745) 4745 ส้วม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝาผนัง ประตู ทาสี / ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบรรพตวิทยา ต.ปอ อ.

เวียงแก่น จ.เชียงราย
150,000              

 (4746) 4746 อาคารเรียน ติดต้ังกันสาด ทาสีโรงเรียนบา้นตุ้มเหนือ ต .ง้ิว อ.เทงิ จ.เชียงราย 100,000              
 (4747) 4747 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบทีช่้ารุดทรุดโทรมโรงเรียนวัดล้านตอง ต .หว้ยทราย อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 150,000              

 (4748) 4748 ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนทาเหนือวิทยา ต .ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4749) 4749 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 จ้านวน 10 หอ้งเรียน โรงเรียนหมูบ่า้นสหกรณ์ 2 ต.บา้นสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.

เชียงใหม่
141,000              

 (4750) 4750 มุงหลังคาและทาสีอาคารเรียน 017/2523โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา้ ต.ต้นเปา อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 149,800              
 (4751) 4751 ซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.104/26 และอาคารเอนกประสงค์ สปช.602/26โรงเรียนวัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.

เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
150,000              

 (4752) 4752 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู (แบบสร้างเอง)โรงเรียนบา้นบอ่สร้าง ต .ต้นเปา อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4753) 4753 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมโรงเรียนวัดร้องอ้อ ต .สันผีเส้ือ อ.เมือง

เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
150,000              

 (4754) 4754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภมูิปญัญาทอ้งถิ่นแบบสร้างเองโรงเรียนวัดเมืองสาตร ต .หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่

149,000              

 (4755) 4755 อาคารเรียนชั่นอนุบาลแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นปา่ไม้แดง ต .ปา่ปอ้ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 127,000              
 (4756) 4756 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่พร้อมยกโ้ครงเหล็กหลังคาโรงเรียนวัดวังสิงหค้์า ต .ปา่แดด อ.

เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
150,000              

 (4757) 4757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29โรงเรียนวัดหว้ยแก้ว ต.หว้ยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4758) 4758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 จ้านวน  2  หลัง,อชม.017 ,อชม.203 และอาคารเรียนไม้แบบ

องค์กรโรงเรียนวัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
150,000              

 (4759) 4759 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก.โรงเรียนบา้นแม่ฮ้อยเงิน ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4760) 4760 ปรังปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า สปช . 601/26 ,อาคารเรียน สปช.2/28โรงเรียนวัดช่างเค่ียน ต.ช้างเผือก อ.เมือง

เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
150,000              

 (4761) 4761 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ อชม.017โรงเรียนชุมชนวัดทา่เด่ือ ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4762) 4762 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ขโรงเรียนสันก้าแพงคันธาอนุสรณ์ ต.สันก้าแพง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4763) 4763 ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียนวัดหว้ยทราย ต .แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 150,000              



     หนา้ที ่187

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4764) 4764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นปา่เสร้า ต.สันปเูลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4765) 4765 ทาสีอาคารป.1 ก ตึก ภายนอกและภายในโรงเรียนบา้นทา่หลุกสันทราย ต .สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 150,000              

 (4766) 4766 ปรับปรุงซ่อมแซมรางรับน้้าฝน อาคารเรียนโรงเรียนทา่ศาลา ต .ทา่ศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 132,000              
 (4767) 4767 ต่อเติมหอ้งพลศึกษาโรงเรียนบา้นดอนปนิ ต.แม่เหยีะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 149,900              
 (4768) 4768 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นปา่เหมือด ต.ส้าราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4769) 4769 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 017 กโรงเรียนบา้นหนองโค้ง ต.ต้นเปา-สันกลาง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 150,000              

 (4770) 4770 ทาสีอาคารเรียนและปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ต.แช่ช้าง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4771) 4771 ปรับปรุงอาคารเรียนสปช.2/28 จ้านวน 2 หลังโรงเรียนบา้นสันก้าแพง ต.สันก้าแพง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (4772) 4772 ปรับปรุงอาคารหอ้งประชุมโรงเรียนบา้นปา่ขุย ต .สันปเูลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4773) 4773 ทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนชัย ต .แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 99,000                
 (4774) 4774 ปรับปรุงพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนบานประตู อาคารหอ้งประชุมแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นแม่หวาน ต .ปา่

เมีย่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
100,000              

 (4775) 4775 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ ต .สันกลาง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 99,000                
 (4776) 4776 ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนวัดบา้นโหง้ ต .ออนใต้ อ.สัน

ก้าแพง จ.เชียงใหม่
100,000              

 (4777) 4777 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (หอ้งกิจกรรม)โรงเรียนวัดบา้นน้อย ต.สันก้าแพง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4778) 4778 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นบวกค้าง ต .บวกค้าง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4779) 4779 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดเปาสามขา ต .ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 99,900                
 (4780) 4780 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นลวงเหนือ ต .ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 100,000              

 (4781) 4781 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/2530 และซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนวัดแม่ผาแหน ต .ออนใต้ อ.สัน
ก้าแพง จ.เชียงใหม่

99,600                

 (4782) 4782 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ก ตึกโรงเรียนวัดร้องวัวแดง ต.ร้องวัวแดง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4783) 4783 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017โรงเรียนบา้นออนหลวย ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 99,800                
 (4784) 4784 ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นโปง่กุ่ม ต .ปา่เมีย่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 100,000              

 (4785) 4785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นตลาดขี้เหล็ก ต .แม่โปง่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4786) 4786 ซ่อมแซมอาคารเรียนสปช. 105/29โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4787) 4787 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ก ตึก และอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสันต้นม่วงเหนือ ต.ส้าราญราษฎร์ อ.ดอย

สะเก็ด จ.เชียงใหม่
100,000              

 (4788) 4788 ซ่อมแซมอาคารเรีนย สปช. 105/26 และสนามบาสเกตบอลโรงเรียนบา้นแม่ปคูา ต .แม่ปคูา อ.สันก้าแพง จ.
เชียงใหม่

100,000              

 (4789) 4789 ซ๋อมแซมอาคารโรงอาหารแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นปางน้้าถุ ต .ปา่เมีย่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4790) 4790 ซ๋อมแซมอาคารเรีนยแบบสปช.101/26 โรงเรียนวัดสันปา่ค่า ต.ต้นเปา อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 99,400                
 (4791) 4791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพเิศษโรงเรียนบา้นปางแดง ต .ปา่เมีย่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 99,200                
 (4792) 4792 ซ๋อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเจ้าพอ่หลวงอุปภมัภ ์1 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 90,100                

 (4793) 4793 ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต .สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 96,500                
 (4794) 4794 ซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนบา้นออนกลาง ต .ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 99,400                



     หนา้ที ่188

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4795) 4795 ซ่อมแซมอาคารเรียน อชม. จ้านวน 4 หอ้งเรียนโรงเรียนโปง่น้้าร้อนวิทยา ต .บา้นสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 99,100                

 (4796) 4796 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก. ตึก สปช.102/28 และอาคารเอกนประสงค์โรงเรียนวัดบา้นม่อน ต.แม่ทา อ.
แม่ออน จ.เชียงใหม่

67,000                

 (4797) 4797 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดทรายมูล ต .ทรายมูล อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4798) 4798 ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตชนิดไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นร้องขี้เหล็ก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4799) 4799 งานถมดินพืน้สนาม 3000 ตารางเมตรโรงเรียนบา้นกอสะเลียม ต.บวกค้าง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4800) 4800 เทคอนกรีตเสริมเหล็ ขนาด 4*30 ม.โรงเรียนบา้นสันทราย ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4801) 4801 ปรับปรุงหอ้งเรียน และก่อสร้างปรับปรุงพฒันาสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดปา่ตาล ต .บวกค้าง อ.สันก้าแพง จ.

เชียงใหม่
98,700                

 (4802) 4802 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017โรงเรียนบา้นปา่ปอ้ง ต .ปา่ปอ้ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 98,800                
 (4803) 4803 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง โรงเรียนบา้นปา่ง้ิว ต .สง่าบา้น อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4804) 4804 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬา และร้ัวคอนกรีตเสริมคานเหล็กโรงเรียนวัดสันโค้ง ต.ทรายมูล อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 100,000              

 (4805) 4805 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 โรงเรียนบา้นดอนปนิ ต.แช่ช้าง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4806) 4806 ถมดินปรับปรุงบริเวณอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเชิงดอย ต .เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (4807) 4807 ซ่อมแซมสนาม ร้ัวและอื่นๆ  โรงเรียนชุมชนบา้นบวกครกน้อย ต .หนองปา่คร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (4808) 4808 ซ่อมแซมอาคารเรียน 60 ป ีโรงเรียนพทุธิโศภน ต.พระสิงห ์อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 199,000              
 (4809) 4809 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)โรงเรียนบา้นแม่โปง่ ต.แม่โปง่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4810) 4810 ปรับปรุงหอ้งครัวและโรงอาหาร หอ้งคหกรรม และหอ้งปฎบิติัการคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นทอ่เมืองลัง ต .ปา่ตัน 

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
150,000              

 (4811) 4811 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนวัดขะจาว ต.ฟา้ฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4812) 4812 ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่จ้อง ต .ตลาดใหญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 98,200                
 (4813) 4813 ซ่อมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นม่วงโตน ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4814) 4814 ซ่อมอาคารเรียนโรงเรียนแม่คือวิทยา ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4815) 4815 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นแม่เหยีะสามัคคี ต .บา้นบอ่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4816) 4816 ซ๋อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่น ต.ทา่ศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (4817) 4817 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนชลประทานผาแตก ต .ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.

เชียงใหม่
149,100              

 (4818) 4818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองปา่คร่ัง ต .หนองปา่คร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4819) 4819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดปา่ตัน ต .ปา่ตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 149,000              
 (4820) 4820 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นแม่ดอกแดง ต .เชิงดอย อ.ดอย

สะเก็ด จ.เชียงใหม่
146,900              

 (4821) 4821 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนโรงเรียนบา้นโปง่น้อย ต .สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4822) 4822 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นปา่สักงาม ต .ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4823) 4823 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นหลักปนั ต .สันนาเม็ง

 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
150,000              

 (4824) 4824 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแม่เหยีะ ต .แม่แวน 
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4825) 4825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนประดู่วิทยา ต .แม่ปัง๋ อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4826) 4826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นสันกลาง ต .ปา่ไหน่ 

อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
150,000              

 (4827) 4827 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแม่ปาคี ต .สันทราย 
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4828) 4828 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแจ่งกู่เรือง ต .เวียง 
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

200,000              

 (4829) 4829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนสหกรณ์ด้าริ ต .น้้าแพร่ 
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4830) 4830 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นบวกเปา ต .หนอง
แหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4831) 4831 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนชุมชนบา้นแม่สาบ ต .สะ
เมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4832) 4832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นเมืองขอน ต .ปา่ไผ่ 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

99,900                

 (4833) 4833 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนชุมชนบา้นดง ต .สะเมิงใต้
 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

99,000                

 (4834) 4834 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดง้ิวเฒ่า ต .แม่สาบ อ.สะ
เมิง จ.เชียงใหม่

97,900                

 (4835) 4835 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนชุมชนบา้นโปง่ ต .บา้น
โปง่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4836) 4836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดทรายมูล ต .ริมใต้ อ.
แม่ริม จ.เชียงใหม่

99,700                

 (4837) 4837 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นสันปง ต .สันทราย 
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4838) 4838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแม่แสะ ต .ปา่แป ๋อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4839) 4839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นสันพระเนตร ต .สัน
พระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

65,500                

 (4840) 4840 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นหนองมะจับ ต .แม่
แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4841) 4841 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนปา่บงหว้ยฮ่าง ต .สัน
มหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4842) 4842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นปางขุม ต .ยั้งเมิน อ.
สะเมิง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4843) 4843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นปางไฮ ต .แม่แรม อ.
แม่ริม จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4844) 4844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นเปา้วิทยาคาร ต .บา้น
เปา้ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4845) 4845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นศรีงาม ต .แม่แฝก อ.
สันทราย จ.เชียงใหม่

100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (4846) 4846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นสันศรี ต .สันพระ

เนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
85,800                

 (4847) 4847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแม่สา ต .แม่สา อ.แม่
ริม จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4848) 4848 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแม่ยางหา้ ต .บอ่แก้ว
 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4849) 4849 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแม่โต๋ ต .บอ่แก้ว อ.
สะเมิง จ.เชียงใหม่

149,000              

 (4850) 4850 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแม่ตะละ ต .ยั้งเมิน 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4851) 4851 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนสบเปงิวิทยา ต .สบเปงิ 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4852) 4852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดสันทรายมูล ต .สัน
ทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4853) 4853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นหนองไคร้ ต .หนองจ๊
อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

182,000              

 (4854) 4854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนภดิูนวิทยา ต .แม่หอพระ 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4855) 4855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแม่แมม ต .ปา่แป ๋อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4856) 4856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นขุนแจ๋ ต .แม่แวน อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4857) 4857 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแม่ย่อย ต .สันทราย
น้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4858) 4858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 ต.ริม
เหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

91,000                

 (4859) 4859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดปางมะกล้วย ต .ปา่แป๋
 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4860) 4860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นต้นรุง ต .ปา่ตุ้ม อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4861) 4861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนสันปา่ยางวิทยาคาร ต .
สันปา่ยาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4862) 4862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นหวัฝาย ต .เมืองเล็น 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

99,000                

 (4863) 4863 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นปา่ไหน่ ต .ปา่ไหน่ อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4864) 4864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา ต .
ปา่ไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4865) 4865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นโปง่ ต .แม่แฝก อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่

100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (4866) 4866 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดทุง่หลวง ต .แม่แตง อ.

แม่แตง จ.เชียงใหม่
94,300                

 (4867) 4867 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดสันคะยอม ต .สัน
ทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4868) 4868 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร ต .
สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4869) 4869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแม่ไคร้ ต .ปา่แป ๋อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4870) 4870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นช้างใน ต .บา้นช้าง 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4871) 4871 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดปางเติม ต .แม่สาบ อ.
สะเมิง จ.เชียงใหม่

99,600                

 (4872) 4872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นทบัเด่ือ ต .อินทขิล 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4873) 4873 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นโปง ต .ปา่ไผ่ อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4874) 4874 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดบา้นปอ้ก ต .สะเมิง
เหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4875) 4875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดอมลอง ต .แม่สาบ อ.
สะเมิง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4876) 4876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นหว้ยบง ต .เขื่อนผาก
 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4877) 4877 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดหว้ยไร่ ต .ขี้เหล็ก อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4878) 4878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดหนองออน ต .อินทขิล 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4879) 4879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นปางกว้าง ต .อินทขิล
 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4880) 4880 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแมโต๋ สาขาบา้นหว้ย
เต่า ต.บอ่แก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

98,000                

 (4881) 4881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดแม่กะ ต .แม่แตง อ.แม่
แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4882) 4882 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นเมืองก๊ะ ต .สะลวง 
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4883) 4883 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นปางฮ่าง ต .สบเปงิ 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4884) 4884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดโปง่แยงเฉลิมพระ
เกียรติ ต.โปง่แยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4885) 4885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดนาเม็ง ต .แม่หอพระ 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4886) 4886 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นหลวง ต .โหล่งขอด 

อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
100,000              

 (4887) 4887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นปา่ฮ้ิน ต .บา้นโปง่ อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4888) 4888  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นหนองปดิ ต .สัน
ทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

99,500                

 (4889) 4889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นสะลวงนอก ต .สะ
ลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4890) 4890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นบอ่แก้ว ต .บอ่แก้ว 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4891) 4891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ ์2 
ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4892) 4892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนรัปปาปอร์ต ต .บอ่แก้ว 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4893) 4893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแม่ขะป ูต .บอ่แก้ว 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4894) 4894 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นกาดฮาว ต .สะลวง 
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4895) 4895 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนพร้าวบรูพา ต .ปา่ตุ้ม อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4896) 4896 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนปา่แปว๋ิทยา ต .ปา่แป ๋อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4897) 4897 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นปา่เหมือด ต .ปา่ไผ่ 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4898) 4898  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแม่ลานค้า ต .สะเมิง
ใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

149,900              

 (4899) 4899 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทศิ ต .
สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4900) 4900  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนสันปา่สักวิทยา ต .ขี้เหล็ก
 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

187,000              

 (4901) 4901 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นหนองปลามัน ต .
หว้ยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4902) 4902 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแม่โจ้ ต .หนองหาร 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

200,000              

 (4903) 4903 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง
จิราธิวัฒน์อุปถัมภ ์ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4904) 4904 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นทา่เกวียน ต .หนองจ๊
อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4905) 4905 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดบา้นเหล่า ต .เมืองก๋าย
 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4906) 4906 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าจาง ต .บอ่

แก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
150,000              

 (4907) 4907 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นริมใต้ ต .ริมใต้ อ.แม่
ริม จ.เชียงใหม่

200,000              

 (4908) 4908 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นปา่ต้ิว ต .สันโปง่ อ.
แม่ริม จ.เชียงใหม่

149,000              

 (4909) 4909 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นปางไม้แดง ต .บา้น
ช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4910) 4910 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นร่มหลวง ต .แม่แฝก 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4911) 4911 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนปา่จี้วังแดงวิทยา ต .อิน
ทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4912) 4912 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นนาบญุโหล่งขอด ต .
โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

149,000              

 (4913) 4913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นหว้ยเกี๋ยง ต .หนอง
หาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4914) 4914 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นเจดีย์แม่ครัว ต .แม่
แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4915) 4915 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นหนองหาร ต .หนอง
หาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4916) 4916 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนสันทรายหลวง ต .สัน
ทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

200,000              

 (4917) 4917 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแม่แฝก ต .แม่แฝก
ใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4918) 4918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนสันมหาพนวิทยา ต .สัน
มหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4919) 4919 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นปา่ตุ้ม ต .ปา่ตุ้ม อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4920) 4920 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นทุง่โปง่ ต .แม่แรม อ.
แม่ริม จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4921) 4921 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดทา่ข้าม ต .สบเปงิ อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4922) 4922 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ต .ปา่ไผ่ 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

200,000              

 (4923) 4923 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นพระนอน ต .ดอนแก้ว
 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4924) 4924 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นบวกหมือ้ ต .ขี้เหล็ก 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4925) 4925 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นโปง่แยงใน ต .โปง่
แยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

150,000              
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 (4926) 4926 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นบวกจั่น ต .โปง่แยง 

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
150,000              

 (4927) 4927 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแม่ปัง๋ ต .แม่ปัง๋ อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4928) 4928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นปา่ลาน ต .สะเมิง
เหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

149,900              

 (4929) 4929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนเจ้าพอ่หลวงอุปถัมภ ์7 ต.
โปง่แยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4930) 4930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นต้นผ้ึง ต .เหมืองแก้ว
 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4931) 4931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4932) 4932 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นเมืองกื้ด ต .กื้ดช้าง 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4933) 4933 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นปา่บง ต .หนองหาร 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

149,800              

 (4934) 4934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นแม่ตะมาน ต .กื้ดช้าง
 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4935) 4935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นผ้ึง ต .แม่หอพระ อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (4936) 4936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างประกอบทีช่้ารุดเสียหายโรงเรียนบา้นสันคะยอม ต .ขี้เหล็ก อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่

150,000              

 (4937) 4937 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดทรุดโทรมฯโรงเรียนสพป .
เชียงใหม่ เขต 2 ต.สันโปง่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

300,000              

 (4938) 4938 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นต้นผ้ึง ต .โปง่น้้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4939) 4939 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบา้นม่อนปิน่ ต.ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4940) 4940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/28โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ ์1 ต.เแม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              

 (4941) 4941 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสุขฤทยั ต .ทา่ตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (4942) 4942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26โรงเรียนไทยทนุบา้นสันต้นดู่ ต.ทา่ตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4943) 4943 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งดนตรี)โรงเรียนชุมชนบา้นแม่สูนหลวง ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4944) 4944 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ตึกโรงเรียนบา้นหว้ยเฮ่ียน ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4945) 4945 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ อ.ชม.2โรงเรียนบา้นปา่บง ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4946) 4946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.202/26โรงเรียนวัดศรีบญุเรือง ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4947) 4947 ปรับปรุงซ่อมแซมบน้พกัครูแบบองค์การโรงเรียนบา้นศรีดอนชัย ต .เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4948) 4948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ อ.ชม.2ตึกโรงเรียนบา้นหลวง ต.บา้นหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4949) 4949 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนประพนัธ์ - อารีย์ หงษส์กุล(บา้นหว้ยหลวง) ต.แม่นาวาง 

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
150,000              

 (4950) 4950 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นสันต้นเปา ต .แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4951) 4951 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ ต.หนองบวั อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4952) 4952 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นเวียงฝาง ต .เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 200,000              
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 (4953) 4953 ปรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดปา่แดง ต .แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4954) 4954 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบสร้างเองโรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย ต .เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4955) 4955 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นปงต้า ต.ปงต้า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4956) 4956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นปางปอย ต .แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4957) 4957 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ อ.ชม.2 ตึกโรงเรียนบา้นปางปอ๋ ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4958) 4958 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสันปา่แดง ต .แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4959) 4959 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นปง ต .

หนองบวั อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
150,000              

 (4960) 4960 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหวัฝาย สาขาบา้นศรีค้้า ต .ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.
เชียงใหม่

100,000              

 (4961) 4961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105829โรงเรียนบา้นสินชัย ต.หนองบวั อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4962) 4962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (4963) 4963 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบา้นปา่ง้ิว ต .แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4964) 4964 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหวัฝาย ต .ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4965) 4965 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่ขิ ต .ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4966) 4966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ก ตึกโรงเรียนบา้นอ่าย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4967) 4967 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นม่วงชุม ต .ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (4968) 4968 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชุมโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4969) 4969 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นสบคาบ ต .แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4970) 4970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26โรงเรียนบา้นต้นส้าน ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4971) 4971 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่งอนกลาง ต .แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4972) 4972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบา้นทา่ ต .ปงต้า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4973) 4973 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นเวียงหวาย ต .ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4974) 4974 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นปา่แดง ต .บา้นหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4975) 4975 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ017โรงเรียนบา้นสันม่วง ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4976) 4976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสันต้นหมือ้ ต .สันต้นหมือ้ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (4977) 4977 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1กโรงเรียนบา้นหว้ยหอ้ม ต .แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4978) 4978 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นรินหลวง ต .เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4979) 4979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นหว้ยงูกลาง ต .สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4980) 4980 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105โรงเรียนบา้นหวัฝาย ต.โปง่น้้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4981) 4981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองตุ้ม ต .เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4982) 4982 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหวันา ต .ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4983) 4983 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นหว้ยจะค่าน ตชด .อนุสรณ์ ต.ปงิโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4984) 4984 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 102/26โรงเรียนบา้นหนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (4985) 4985 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหวันา สาขาบา้นหว้ยหมากเล่ียม ต .ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.

เชียงใหม่
150,000              

 (4986) 4986 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองยาว ต .แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4987) 4987 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นใหม่ ต .เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4988) 4988 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017โรงเรียนบา้นแม่ใจ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4989) 4989 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยต้นตอง ต .แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (4990) 4990 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              

 (4991) 4991 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นยาง ต .แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (4992) 4992 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.017โรงเรียนชุมชนบา้นคาย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4993) 4993 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก ตึกโรงเรียนบา้นแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4994) 4994 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/28โรงเรียนบา้นทุง่หลุก ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4995) 4995 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนต .ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ต.ทา่ตอน อ.แม่อาย จ.

เชียงใหม่
100,000              

 (4996) 4996 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ตึกโรงเรียนบา้นโละ ต.สันต้นหมือ้ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4997) 4997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต .แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (4998) 4998 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26โรงเรียนบา้นหนองขี้นกยาง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              

 (4999) 4999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นถ้า้ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5000) 5000 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนพฒันาต้นน้้าขุนคอง ต.ทุง่ข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              

 (5001) 5001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนบา้นสันทราย ต .สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5002) 5002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนบา้นสันทรายคองน้อย ต .เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5003) 5003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26โรงเรียนบา้นดงปา่ลัน ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5004) 5004 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน โรงเรียนสันติวนา ต.หนองบวั อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5005) 5005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นผาแดง ต .หนองบวั อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5006) 5006 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนสพป.เชียงใหม่ เขต 3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 300,000              
 (5007) 5007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบา้นต้นโชค ต .หนองบวั อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5008) 5008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นโปง่ไฮ ต .แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5009) 5009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยปา่ซาง ต .แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5010) 5010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่นะ ต .แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5011) 5011 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอน ต .เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5012) 5012 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเบญจม 2 บา้นน้้ารู ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5013) 5013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นวังจ๊อม ต .เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5014) 5014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนเจ้าพอ่หลวงอุปถัมภ ์9 ต.ทา่ตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5015) 5015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต .ทุง่ข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 100,000              

 (5016) 5016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่แมะ ต .แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5017) 5017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนบา้นทุง่ข้าวพวง ต .ทุง่ข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5018) 5018 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามร้ัวและอื่นๆโรงเรียนบา้นใหม่หนองบวั ต .หนองบวั อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (5019) 5019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนวัดอรัญญวาสี ต .ปงต้า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5020) 5020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นเมืองคอง ต .เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5021) 5021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาลโรงเรียนบา้นฮ่างต้่า ต .แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5022) 5022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยป ูต .ทา่ตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5023) 5023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนวิรุณเทพ ต .แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5024) 5024 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนชัย ต .แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5025) 5025 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษ หอ้งสมุด หอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นแม่ปา๋ม ต .ปงิโค้ง อ.เชียงดาว จ.

เชียงใหม่
100,000              

 (5026) 5026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนวัดหว้ยน้้าเย็น ต.ทา่ตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5027) 5027 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นปา่ก๊อ ต .บา้นหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (5028) 5028 ปรับปรุงซ่อมแซมอคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บา้นเอก) ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 200,000              

 (5029) 5029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นสันต้นดู่ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5030) 5030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นแม่ฮ่าง ต .แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5031) 5031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.202/26โรงเรียนบา้นเปยีงหลวง ต.เปยีงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 200,000              

 (5032) 5032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโปง่น้้าร้อน ต .โปง่น้้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5033) 5033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดนันทาราม ต .สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5034) 5034 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนโชติคุณเกษมบา้นเมืองงาม ต .ทา่ตอน อ.แม่อาย จ.

เชียงใหม่
150,000              

 (5035) 5035 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นดง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5036) 5036 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นแม่สาว ต .แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5037) 5037 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นเหมืองแร่ ต .แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (5038) 5038 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนและหอ้งพเิศษโรงเรียนต .ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 ต.ทา่ตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5039) 5039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยคอกหมู ต .แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5040) 5040 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนบา้นโปง่นก ต .แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5041) 5041 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ต .เปยีงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 150,000              

 (5042) 5042 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นหว้ยศาลา ต .ทา่ตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5043) 5043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นโปง่ถืบ ต .เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5044) 5044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพเิศษโรงเรียนบา้นแม่ทะลบ ต .แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5045) 5045 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบา้นปางเฟอืง ต.ปงิโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5046) 5046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1กตึกโรงเรียนบา้นสันปอธง ต.สันต้นหมือ้ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5047) 5047 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5048) 5048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.202/26โรงเรียนบา้นปา่บง ต.โปง่น้้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5049) 5049 ซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนแกน้อยศึกษา ต .เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (5050) 5050 ปรับปรุงซ่อมแซมอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ต.ปงิโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              

 (5051) 5051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นลาน ต .ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5052) 5052 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนบา้นทา่มะแกง ต .ทา่ตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5053) 5053 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นอรุโณทยั ต .เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (5054) 5054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นวังมะริว ต .เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5055) 5055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่อ้อใน ต .แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5056) 5056 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ สปช.601โรงเรียนบา้นแม่คะ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5057) 5057 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน บา้นพกัครู หอ้งคอมพวิเตอร์ ร้ัวโรงเรียนดอยสามหมืน่ ต .เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.

เชียงใหม่
100,000              

 (5058) 5058 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบา้นปางมะเยา ต .ปงิโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              
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 (5059) 5059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ ์ต.แม่

งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
150,000              

 (5060) 5060 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหลวง ต .แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5061) 5061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดปางมะโอ ต .แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5062) 5062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนวัดจอมคีรี ต .แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5063) 5063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองขวาง ต .แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5064) 5064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1กตึกโรงเรียนบา้นออน ต.ปงิโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5065) 5065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นปางแดง ต .เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5066) 5066 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.105/29โรงเรียนบา้นเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (5067) 5067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บา้นแม่เมืองน้อย ต.แมนาวาง อ.แม่

อาย จ.เชียงใหม่
150,000              

 (5068) 5068 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบา้นนามน ต .เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5069) 5069 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นสันปา่ข่า ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5070) 5070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ ต .เปยีงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5071) 5071 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว โรงเรียนบา้นปางสัก ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5072) 5072 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นกองลม ต .เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5073) 5073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่สูนน้อย ต .แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5074) 5074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นจอง ต .เปยีงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5075) 5075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ ต .แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5076) 5076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาหวาย ต .เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5077) 5077 ปรับปรุงซ่อมแซมเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นถ้า้ตับเตา ต .ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5078) 5078 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นทุง่ละคร ต .เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5079) 5079 ปรับปรุงพืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยบง ต .ปงต้า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5080) 5080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสันปา่เกี๊ยะ ต .แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5081) 5081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นปางต้นเด่ือ ต .มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5082) 5082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นเวียงแหง ต .เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5083) 5083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นขอบด้ง ต .ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5084) 5084 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บา้นผาใต้) ต.ทา่ตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5085) 5085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเพยีงหลวง 1 (บา้นทา่ตอน) ในทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ

วัฒนาพรรณวดี ต.ทา่ตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
200,000              

 (5086) 5086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนบา้นทุง่หลุก ต .เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5087) 5087 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29โรงเรียนบา้นม่วงปอ็ก ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5088) 5088 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหว้ยส้ม ต .สันกลาง อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5089) 5089 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์แผ่นเรียบ คร่าวทบีาร์ กระเบือ้งมุงหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดอุเม็ง ต .

ยุหว่า อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่
100,000              

 (5090) 5090 ทาสี อาคารเรียน 2 หลัง อาคารประกอบ 1 หลังและ ร้ัวโรงเรียนวัดน้้าบอ่หลวง ต.น้้าบอ่หลวง อ.สันปา่ตอง จ.
เชียงใหม่

150,000              

 (5091) 5091 อาคารเรียน ทาสี หอ้งส้วม เปล่ียนสุขภณัฑ์ ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนวัดจอมทอง ต .บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 150,000              

 (5092) 5092 อาคารเรียน ป.1ก ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน สปช102 เปล่ียนรางน้้าโรงเรียนบา้นสันทราย ต.หนองแก๋ว อ.หาง
ดง จ.เชียงใหม่

150,000              
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 (5093) 5093 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นตองกาย ต .หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5094) 5094 อาคารเอนกประสงค์ สปช 205/29 ทาสีและปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นทรายมูล ต.หางดง อ.หางดง จ.

เชียงใหม่
150,000              

 (5095) 5095 อาคารเอนกประสงค์ สปช 201/29 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียน 017 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดง ต .หาง
ดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5096) 5096 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ส้วมเปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนวัดศรีสว่าง
 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5097) 5097 ปรับปรุงพืน้ถนนปพูืน้ซีเมนต์บล็อคโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต.ทุง่รวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5098) 5098 อาคารเรียน ป 1ก. เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ก่อผนังคอนกรีตบล๊อค ฉาบปเูรียบผนัง เปล่ียนบานประตูหน้าต่าง

โรงเรียนหลวงพฒันาบา้นขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
150,000              

 (5099) 5099 อาคารเรียน สปช 105/29  งานร้ือถอนฝ้าเพดานติดต้ังฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ดคร่าวโลหะชุปสังกะสีโรงเรียนบา้น
หว้ยข้าวลีบ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5100) 5100 อาคารเรียน ติดต้ังฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดคร่าวโลหะชุปสังกะสี โรงเรียนวัดดอนชื่น ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.
เชียงใหม่

100,000              

 (5101) 5101 อาคารเรียน ป 1 ก  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน สปช 102/26 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคาร
โรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นแม่ขาน ต .สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5102) 5102 อาคารอนุบาล ก่อผนังคอนกรีตบล๊อค ฉาบเรียบ ทาสีโรงเรียนวัดเวฬุวัน ต .ยางเนิง้-สารภชี อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 200,000              

 (5103) 5103 อาคารเอนกประสงค์ ติดต้ังกันสาด ปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียน
ชุมชนวัดปากกอง ต.ยางเนิง้-สารภชี อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่

100,000              

 (5104) 5104 อาคารหอ้งสมุด เปล่ียนโครงหลังคาเหล็ก กระเบือ้งมุงหลังคา ก่อผนังโรงเรียนบา้นทุง่หลวง ต .แม่วิน อ.แม่วาง จ.
เชียงใหม่

100,000              

 (5105) 5105 ปรับปรุงระบบประปาในโรงเรียนโรงเรียนบา้นสันปา่สัก ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (5106) 5106 อาคารเรียน ป1ก. ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน สปช 102/26 ปพูืน้กระเบือ้ง และปพูืน้กระเบือ้งเชื่อมทางเดิน

ระหว่างอาคารโรงเรียนบา้นเปยีง ต .บา้นแม อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่
150,000              

 (5107) 5107 อาคารอนุบาล เปล่ียนโครงหลังคา กระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนวัดทุง่ศาลา ต .ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5108) 5108 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อชม.017โรงเรียนวัดนันทาราม ต.ปา่บง-ไชยสถาน อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5109) 5109 อาคารโรงอาหาร เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นสามหลัง ต .สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5110) 5110 อาคารเรียน สปช 105/29  ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสี ปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบา้นน้้าแพร่ ต.น้้าแพร่ อ.

หางดง จ.เชียงใหม่
150,000              

 (5111) 5111 อาคารเรียน สปช 101/26 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเอนกประสงค์ สปช 204/26 ติดต้ังฝ้าเพดานและปรับปรุง
บริเวณหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นสันทราย ต.ขัวมุง-สันทราย อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่

150,000              

 (5112) 5112 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวและปา้ยชื่อโรงเรียนโรงเรียนบา้นเหล่าเปา้ ต .ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5113) 5113 อาคารเรียนอนุบาล เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ คร่าวไม้เนือ้แข็ง ปพูืน้

กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนพฒันาต้นน้้าที ่5 ขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
100,000              

 (5114) 5114 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นม่วงพีน่้อง ต.มะขุนหวาน อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5115) 5115 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (5116) 5116 ก่อสร้างรางระบายน้้าบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นหวัข่วง ต .สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5117) 5117 อาคารเรียน สปช 105/29 ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นใหม่ปางเติม ต.บา้นกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 100,000              

 (5118) 5118 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นไร่ ต .บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 100,000              



     หนา้ที ่200

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5119) 5119 ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา ต.บา้นแม อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5120) 5120 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน และ ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นร่องน้้า ต .แม่ก๊า อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5121) 5121 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นสันผักหวาน ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5122) 5122 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี หอ้งสมุด ปรับพืน้ปพูืน้กระเบือ้ง ก่อผนังคอนกรีตบล๊อค เปล่ียนประตู หน้าต่าง 

ทาสีโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ ์ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
150,000              

 (5123) 5123 อาคารเรียน สปช102/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน รางน้้าฝน เชิงชาย ไม้ปดิลอนกระเบือ้งโรงเรียนวัดพระเจ้าเหล้ือม ต.
หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5124) 5124 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นใหม่หนองหอย ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5125) 5125 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ภายในอาคารเรียนโรงเรียนวัดต้าหนัก ต.ดอนแก้ว อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5126) 5126 อาคารเรียน  เปล่ียนฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์แผ่นเรียบโรงเรียนวัดทา่โปง่ ต .บา้นแม อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 100,000              

 (5127) 5127 อาคารเรียน สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี ซ่อมแซมผนังระเบยีง อาคารเอนกประสงค์ สปช 201/26 เปล่ียน
รางน้้าสังกะสีโรงเรียนบา้นดงปา่หวาย ต .ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5128) 5128 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน 3 หลังโรงเรียนบา้นหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5129) 5129 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีล้อม ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5130) 5130 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนหน้าต่างอลูมิเนียมกระจกบานเล่ือนโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ต .หนองผ้ึง-ทา่

วัง อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่
150,000              

 (5131) 5131 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การ ซ่อมแซมหอ้งสมุด และอาคารเอนกประสงค์ 202/26โรงเรียนบา้น
หว้ยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5132) 5132 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นแม่กุ้งหลวง ต.ทุง่ต้อม อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5133) 5133 ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดรัตนาราม ต .ทุง่ต้อม อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5134) 5134 อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดทา่ต้นกวาว ต .ยาง

เนิง้-สารภชี อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่
150,000              

 (5135) 5135 โรงอาหาร ติดต้ังฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด คร่าวโลหะชุปสี ทาสีโรงเรียนบา้นหนองตอง ต .หนองตอง อ.หางดง จ.
เชียงใหม่

100,000              

 (5136) 5136 อาคารเรียน อชม 017  ร้ือถอนผนังก่ออิฐฉาบปนู ก่อบล๊อคก่อผนังคอนกรีตมวลเบา ฉาบปนูโรงเรียนวัดศรีดอน
ชัย ต.ขัวมุง-สันทราย อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่

100,000              

 (5137) 5137 อาคารหอ้งสมุด ปรับปรุงโครงหลังคา ก่อผนัง ติดต้ังตาข่ายเหล็ก ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร ต .บา้น
กาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5138) 5138 อาคารเรียน อชม 017 ทาสีโรงเรียนบา้นพนัตน ต.ทุง่บี้-ทุง่รวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5139) 5139 ลานหน้าเสาธงปพูืน้บล๊อคหกเหล่ียมโรงเรียนวัดช่างกระดาษ ต .ทุง่ต้อม อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5140) 5140 อาคาเรียน ป 1 ก เทพืน้คอนกรีตด้านหลังอาคาร ติดต้ังกันสาด ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดศรีดอน

ชัย ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
100,000              

 (5141) 5141 อาคารเรียน ป 1ก. เปล่ียนโครงหลังคาเมทลัวีต ก่อผนังคอนกรีตบล๊อค ผนังฉาบปนูโรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 
ต.ทุง่ปี ๊อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5142) 5142 อาคารหอ้งคหกรรม ก่อผนัง ฉาบปนู เปล่ียนหลังคาเมทลัชีท ปรับปรุงหอ้งน้้า และร้ังโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีสุ
พรรณ์ ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5143) 5143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช 206/26โรงเรียนวัดทอ้งฝาย ต.บา้นกลาง อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 100,000              

 (5144) 5144 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนและหอ้งสมุดโรงเรียนวัดสองแคว ต .สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5145) 5145 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดช่างค้า ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 100,000              



     หนา้ที ่201

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5146) 5146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นปากเหมือง ต .ขัวมุง-สันทราย อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5147) 5147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลังโรงเรียนวัดหนองหล้ัว ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5148) 5148 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นวังศรี ต .สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5149) 5149 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนบา้นดอยหล่อ ต .ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5150) 5150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นกาด (เขมวังส์ฯ) ต.บา้นกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5151) 5151 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานโรงเรียนวัดโรงวัว ต .แม่ก๊า อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5152) 5152 ปรับปรับซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์และปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นปา่ตาล ต .สันผักหวาน อ.

หางดง จ.เชียงใหม่
150,000              

 (5153) 5153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหว้ยแก้ว ต .ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5154) 5154 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสันปา่ตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ต.ยุหว่า อ.

สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่
200,000              

 (5155) 5155 อาคารเรียน อชม 017 ทาสีโรงเรียนบา้นหวัริน ต.ทุง่สะโตก อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5156) 5156 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าขาว ต .ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5157) 5157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดทา่กาน ต .บา้นกลาง อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5158) 5158 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา ต.ยุหว่า อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5159) 5159 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดพญาชมภ ูต.ชมภ ูอ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5160) 5160 อาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมบนัได เปล่ียนประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดประชาเกษม ต.บา้นปง อ.

หางดง จ.เชียงใหม่
150,000              

 (5161) 5161 ปพูืน้บล๊อคบริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดสามหลัง ต.บา้นกลาง อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5162) 5162 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตโรงเรียนสันปา่ตอง ต .ยุหว่า อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5163) 5163 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนเด็กพเิศษโรงเรียนบา้นเจริญสามัคคี ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5164) 5164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองครอบ ต .แม่ก๊า อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5165) 5165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดคีรีเขต ต.บา้นปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5166) 5166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีค้าชมภ ูต .ปา่บง-ไชยสถาน อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5167) 5167 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นใหม่สวรรค์ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5168) 5168 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเหล่าปา่ฝาง ต .ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5169) 5169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดวังขามปอ้ม ต .ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5170) 5170 าคารโรงอาหาร เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นฟอ่น ต .หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5171) 5171 อาคารเรียน แบบ ป1 ก ทาสี ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนวัดพระนอนหนองผ้ึง ต.หนองผ้ึง-ทา่วัง อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5172) 5172 โรงอาหาร เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารพยาบาล เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดดงปา่ง้ิว 

ต.มะขุนหวาน อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่
100,000              

 (5173) 5173 ปรับปรุงหลังคาทางเดิน ปพูืน้คอนกรีตบล๊อคทางเดิน อาคารเอนกประสงค์ ซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา้ว
บญุเรือง ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5174) 5174 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดแม่สะลาบ ต.ยางเนิง้-สารภชี อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5175) 5175 อาคารเรียนอาคารเอนกประสงค์ ทาสีโรงเรียนวัดบปุผาราม ต .สันกลาง อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5176) 5176 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมโรงเรียนสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ต.สันกลาง อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 300,000              
 (5177) 5177 อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนวัดกู่ค้า ต.ยุหว่า อ.สัน

ปา่ตอง จ.เชียงใหม่
150,000              

 (5178) 5178 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคหกรรม หอ้งสมุดและหอ้งพยาบาลโรงเรียนบา้นปง ต .บา้นปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5179) 5179 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ต .แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5180) 5180 อาคารเอนกประสงค์ ปรับปรุงระบบไฟฟา้ ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นแสนตอ ต .น้้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 100,000              



     หนา้ที ่202

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5181) 5181 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นทุง่เส้ียว (นวรัฐ) ต.บา้นกลาง อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5182) 5182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดเทพาราม ต.ปา่บง-ไชยสถาน อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5183) 5183 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ทาสีอาคาร, หอ้งสมุด  หลังคามุงกระเบือ้ง  ครอบสันโค้งกระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึด

กระเบือ้ง  ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นทุง่ ต .บอ่สลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
100,000              

 (5184) 5184 อาคารเรียน แบบ ป.พเิศษ  ทาสีอาคาร , อาคารเรียน แบบ ป1ก ตึก  ทาสีอาคารเรียน , อาคารอเนกประสงค์  
ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นถิ่นส้าราญ ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5185) 5185 อาคารเรียน แบบพเิศษ  งานร้ือถอนกระเบือ้งมุงหลังคา  หลังคามุงกระเบือ้ง  ครอบสันโค้งกระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึด
กระเบือ้ง  ตะป ู พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ทาสีโรงเรียนบา้นผีปานเหนือ ต .นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5186) 5186 อาคารเรียน แบบ ป1 ก  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นเด่นวิทยา ต .นาคอเรือ อ.ฮอด จ.
เชียงใหม่

100,000              

 (5187) 5187 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ทาสีอาคาร, ส้วม แบบ สปช.601/26  พืน้ปกูระเบือ้ง
เคลือบ  ครอบสันโค้งกระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึดกระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอกแดง ต .บอ่สลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5188) 5188 อาคารเรียน แบบ ป1 ก  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นแอ่นใหม่ ต .บา้นแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5189) 5189 อาคารเรียน แบบพเิศษ (หอ้งอนุบาล)  เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา  ครอบสันกระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง  

เปล่ียนฝ้าเพดาน  รางน้้าสังกะสี  ทอ่รับน้้าฝน  ทาสีอาคาร  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกองวะ ต .โปงทุง่ 
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5190) 5190 อาคารเรียน แบบพเิศษ  เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา  ครอบสันโค้งกระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง  ช่องตาข่าย  
ตะป ู ทาสี  เปล่ียนประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง  เปล่ียนหน้าต่างบานทบึไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นใบหนา ต .นาเกียน 
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5191) 5191 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ทาสีอาคาร , โรงอาหารา  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นแม่อมลอง ต.บอ่สลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5192) 5192 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  งานระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นตีนตก ต .นาคอเรือ อ.ฮอด 
จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5193) 5193 อาคารเรียน แบบ อชม.2  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ทาสีอาคาร  เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา  ครอบสันกระเบือ้ง  
อุปกรณ์ยึดกระเบือ้งโรงเรียนบา้นเกาะหลวง ต.โปงทุง่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5194) 5194 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26  พืน้ขัดหยาบ  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นไร่ ต .ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.
เชียงใหม่

100,000              

 (5195) 5195 อาคารเรียน แบบสร้างเอง  เทพืน้คอนกรีต  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  เปล่ียนผนังไม้เนือ้แข็ง  ทาสีอาคารโรงเรียน
บา้นทุง่จ้าเริง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5196) 5196 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ,  อาคารพยาบาล  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้น
ตุงติง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5197) 5197 อาคารเรียน แบบ ป1 ก  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นผาแตน ต .หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5198) 5198 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29   พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหางดง ต .หางดง-บา้นตาล อ.ฮอด จ.

เชียงใหม่
100,000              

 (5199) 5199 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26  ราวบนัไดไม้เนือ้แข็ง  ราวระเบยีงไม้เนือ้แข็ง ,  อาคารเรียน แบบสร้างเอง  พืน้
ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นง้ิวสูง ต.โปงทุง่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5200) 5200 อาคารเรียน  แบบ ป1ก  ทาสีอาคาร  งานระบบไฟฟา้ , ส้วม แบบ สปช.601/26  เปล่ียนโถปสัสาวะชายพร้อม
อุปกรณ์  ทาสีโรงเรียนบา้นสันติสุข ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5201) 5201 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29   พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาไคร้ ต .ยางเปยีง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 100,000              



     หนา้ที ่203

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5202) 5202 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นหว้ยหล่อดูก ต.แม่ต่ืน อ.อมก๋อย จ.

เชียงใหม่
150,000              

 (5203) 5203 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน  ไม้ม็อบฝ้า  ตะป ู , อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ปู
กระเบือ้งเคลือบ ,  ส้วม  เปล่ียนประตู  ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยไม้หก ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5204) 5204 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26   พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ   ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นแม่ลอง ต .หางดง-บา้นตาล อ.
ฮอด จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5205) 5205 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก จ้านวน 2 หลัง  ทาสีอาคารโรงเรียนชุมชนบา้นแม่ทงั ต .หางดง-บา้นตาล อ.ฮอด จ.
เชียงใหม่

100,000              

 (5206) 5206 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นโปง ต .โปงทุง่ อ.ดอยเต่า จ.
เชียงใหม่

150,000              

 (5207) 5207 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ค้ิวกระเบือ้ง  เปล่ียนฝ้าเพดาน  แผงหลัง  แผงริม ลวด 
 ตะปโูรงเรียนบา้นน้อยหว้ยรินวิทยา ต .บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5208) 5208 อาคารเรียน แบบสร้างเอง  ผนังก่ออิฐบล๊อก  ฉาบปนูเรียบผนัง  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ตาข่ายเหล็ก  ประตูไม้
เนือ้แข็ง  ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นซิแบร ต .แม่ต่ืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5209) 5209 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนบา้นใหม่ ต.แม่ต่ืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 150,000              

 (5210) 5210 อาคารเรียน แบบพเิศษ  ฝ้าเพดาน  ทาสีฝ้าเพดาน  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ปนูซีเมนต์ , อาคารเรียน แบบ สปช.
102/26 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ปนูซีเมนต์  ทรายโรงเรียนบา้นเตียนอาง ต .บอ่หลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5211) 5211 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  จ้านวน 2 หลัง  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทุง่โปง่ ต .บา้นตาล อ.ฮอด จ.
เชียงใหม่

150,000              

 (5212) 5212 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นฉิมพลี ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5213) 5213 อาคารเรียน แบบ อชม. จ้านวน 2 หลัง  ต่อเติมหอ้งเรียนอนุบาล  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ,ส้วม แบบสร้างเอง  

ผนังบกุระเบือ้งเคลือบ  ทาสีโรงเรียนบา้นโทง้วิทยา ต .บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
150,000              

 (5214) 5214 หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์  เทพืน้คอนกรีต  ปนูซีเมนต์   หนิ ทราย  ไม้แบบ  เหล็กตะแกรงวายเมท  พืน้ปู
กระเบือ้งเคลือบ  ประตูกระจก  หน้าต่างกระจกบานเล่ือน  เหล็กดัด  กระจกช่องแสง  ฉาบปดิช่องแสง  ทาสี  
อุปกรณ์ระบบไฟฟา้โรงเรียนตรีมิตรวิทยา ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5215) 5215 หอ้งสมุด   พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  โครงหลังคาไม้    หลังคามุงเมทบัซีทโรงเรียนบา้นแม่อ่างขาง ต .อมก๋อย อ.อม
ก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5216) 5216 อาคารเรียน แบบ อชม.2   พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นนาฟอ่น ต .บอ่หลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 150,000              

 (5217) 5217 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 หลังคามุงกระเบือ้ง  ครอบกระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง  ฝ้าเพดาน  โรงเรียน
บา้นแม่ลายเหนือ ต.บอ่หลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5218) 5218 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29   พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบอ่หลวง ต .บอ่หลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5219) 5219 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26   หลังคามุงกระเบือ้ง  ครอบสันโค้งกระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง  งานร้ือถอน

วัสดุมุงหลังคา  เปล่ียนฝ้าเพดาน  พืน้ขัดหยาบ  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ทาสี  รางน้้าสังกะสี  พืน้ทางเทา้ปบูล็อค
โรงเรียนบา้นพยุ ต.บอ่หลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5220) 5220 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  จ้านวน  2  หลัง พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนบา้นทา่ข้าม ต .หางดง-
บา้นตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

200,000              

 (5221) 5221 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29   หลังคามุงเมทลัชีท  อุปกรณ์ยึดหลังคา  เชิงชายไม้เฌอร่า  ไม้ปดิลอน ราง
น้้าฝนไวนิล  แผ่นเมทลัชีทครอบหลังคาโรงเรียนบา้นแม่โถ ต .บอ่สลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

200,000              



     หนา้ที ่204

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5222) 5222 หอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์ ประตูกระจกอลูมิเนียม  หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม  ทาสี  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  

ผนังก่ออิฐบล๊อก  ฉาบปนูเรียบผนัง  ฝ้าเพดาน   ปกูระเบือ้งอ่างล้างมือ  อุปกรณ์ระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นบงตัน 
ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5223) 5223 อาคารหอ้งสมุด  ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก  ฉาบปนุเรียบผนัง  หน้าต่างบานทบึไม้เนือ้แข็งพร้อมวงกบ  บานพบั  
มือดึง  กลอน  ทาสีโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 ต.ทา่เด่ือ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5224) 5224 หอ้งศิลปะ  เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสี  กรอบนอกบานหน้าต่างอลูมิเนียม  บานหน้าต่างอลูมิเนียม  วงกบ  อุปกรณ์
ติดต้ังหน้าต่าง  โรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5225) 5225 หอ้งสมุด  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  อิฐบล๊อก  ปนูซีเมนต์  หนิ ทราย  เสาปนู  หลังคามุงกระเบือ้ง  ครอบสัน
กระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง  เหล็ก  สี  อุปกรณ์ระบบไฟฟา้  ประตูไม้เนือ้แข็งพร้อมอุปกรณ์  บานหน้าต่าง
โรงเรียนบา้นยางเปยีง ต .ยางเปยีง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5226) 5226 อาคารเรียน  จ้านวน 4 หลัง  ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นแม่ต๋อม ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5227) 5227 อาคารเรียน แบบ ป1 ก ตึก  หลังคามุงกระเบือ้ง  ครอบสันกระเบือ้ง  ฝ้าเพดาน  ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นมูเซอ 

ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
150,000              

 (5228) 5228 อาคารเรียน แบบสร้างเอง   ทรายถม  เหล็กเส้น  ลวด  คอนกรีตทบัหน้า  ตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูป  พืน้ปู
กระเบือ้งเคลือบ  แผงลวดตาข่าย  ฉาบปนูเรียบผนัง  ทาสีโรงเรียนบา้นตุงลอย ต .อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

200,000              

 (5229) 5229 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ติดต้ังรางน้้าสังกะสี  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  บานประตูไม้อัด  ทาสีอาคาร
โรงเรียนบา้นยางเปา ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

200,000              

 (5230) 5230 อาคารเรียนดนตรี - ศิลปะ แบบสร้างเอง  หลังคามุงกระเบือ้ง ครอบสันกระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง  พืน้ปู
กระเบือ้งเคลือบ  ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก  ฉาบปนูเรียบผนัง  เทเสา  คานเหล็กรองรับพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยน้้าขาว
 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

200,000              

 (5231) 5231 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  ติดต้ังฝ้าเพดาน  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดงด้า ต .ฮอด อ.
ฮอด จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5232) 5232 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง  ร้ือกระเบือ้งมุงหลังคา  ร้ือโครงหลังคา   หลังคามุงแผ่นเหล็กรีดลอน  ครอบ
หลังคา  อุปกรณ์ยึดหลังคา  เปล่ียนแปเหล็ก    เปล่ียนจันทนัเหล็ก     เปล่ียนขื่อเหล็กโรงเรียนบา้นแม่สะนาม 
ต.บอ่หลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5233) 5233 โรงอาหาร แบบพเิศษ   พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโปงทุง่ ต .โปงทุง่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5234) 5234 โรงอาหาร แบบสร้างเอง   ต่อเติมโรงอาหาร   พืน้ปกูระเบิอ้งเคลือบโรงเรียนบา้นแม่ตูบ ต .โปงทุง่ อ.ดอยเต่า จ.

เชียงใหม่
150,000              

 (5235) 5235 หอ้งประชุมอเนกประสงค์   เสาเหล็ก  โครงทช้สามเหล่ียม  หลังคามุงเมทลัชีทโรงเรียนชุมชนบา้นอมก๋อย ต .อม
ก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5236) 5236 บา้นพกัครู แบบ 203/27  ติดต้ังมุงลวดประตู -หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์   ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์  
พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ท้าบนัได,  บา้นพกัครู แบบบา้นเล็กในปา่ใหญ่  เปล่ียนผนัง ขุดหลุมส้วม, อาคารเรียน 
แบบพเิศษ (อนุบาล) ติดต้ังฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นขุนแม่ต่ืนน้อย ต.แม่ต่ืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5237) 5237 โรงอาหาร แบบพเิศษ  เหล็กตัว C  หลังคามุงกระเบือ้ง  อิฐบล๊อก  พืน้คอนกรีต  เหล็กเส้น  หน้าต่างพร้อมวงกบ 
 ลวดเชื่อม  ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นกิ่วลม ต .บอ่หลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5238) 5238 โรงอาหาร   พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบอ่สลี ต .บอ่สลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5239) 5239 โรงอาหาร    ติดต้ังฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด    ทาสีโรงเรียนบา้นโค้งงาม ต .หางดง-บา้นตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5240) 5240 โรงอาหาร   เหล็กตัว C  ทอ่เหล็กกลวง  หลังคามุงกระเบือ้ง  ครอบสันโค้งกระเบือ้ง  โรงเรียนบา้นนาคอเรือ ต .

นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
100,000              

 (5241) 5241 อาคารอเนกประสงค์  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นวังหม้อ ต .บา้นแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (5242) 5242 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ/336  ติดต้ังฝ้าเพดาน  ตะป ู งานร้ือถอนกระเบือ้งมุงหลังคา  หลังคามุง

กระเบือ้ง   อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง  ทาสีโรงเรียนบา้นแปลง 2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
100,000              

 (5243) 5243 อาคารอเนกประสงค์  ผนังก่ออิฐบล๊อก  ฉาบปนูเรียบผนัง  เปล่ียนประตูเหล็กม้วนบานทบึ  กรอบบานอลูมิเนียม 
 กระจกสีชาโรงเรียนบา้นผาจุก ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5244) 5244 บา้นพกัครู แบบองค์การ  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  พืน้ซีเมนต์ขัดมัน  อุปกรณ์ระบบไฟฟา้  ,  โรงอาหาร แบบ
องค์การ  ฝ้าเพดาน ติดต้ังบานประตูไม้อัดพร้อมอุปกรณ์  แผงลวดตาข่าย  ทาสีโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4
 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5245) 5245 ส้วม แบบ สปช.601/26  หลังคามุงกระเบือ้ง  ครอบสันโค้งกระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง  พืน้ปกูระเบือ้ง
เคลือบ  ผนังบกุระเบือ้ง  เปล่ียนโถส้วม  งานระบบประปา  งานก่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า  เทพืน้ทางเดิน คสล .
โรงเรียนบา้นแม่บวน ต.โปงทุง่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5246) 5246 บา้นพกัครู  ทอ่เหล็กกลวง  หลังคามุงกระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง  เปล่ียนบานประตูไม้อัด  รางน้้าสังกะสี  
พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  มือจับ  ทาสีโรงเรียนบา้นอูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5247) 5247 บา้นพกัครู  จ้านวน 2 หลัง  หลังคามุงกระเบือ้ง  ครอบสันโค้งกระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง  เปล่ียนฝ้าเพดาน 
 ทาสีโรงเรียนบา้นวังกอง ต.บอ่หลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5248) 5248 อาคารเรียน แบบ ป1ก ตึก  เปล่ียนประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง  พร้อมอุปกรณ์   เปล่ียนหน้าต่างบานทบึไม้เนือ้แข็ง
พร้อมอุปกรณ์ ทาสีอาคาร  โรงเรียนบา้นหว้ยฝาง ต .นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5249) 5249 อาคารเรียน แบบ ป1ก ตึก  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ   ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นหนองผักบุง้ ต .บงตัน อ.ดอยเต่า จ.
เชียงใหม่

100,000              

 (5250) 5250 อาคารเรียน อาคารประกอบ  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ปูน้ซีเมนต์  ทราย  แผ่นยิปซ่ัม  บานประตูไม้อัดสักพร้อม
อุปกรณ์  ตะปโูรงเรียนบา้นแม่โขง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5251) 5251 อาคารเรียน อาคารประกอบ เทพืน้ขัดหยาบ  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ฉาบปนูเรียบผนัง  ติดต้ังฝ้าเพดานโรงเรียน
บา้นแม่สะเต ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5252) 5252 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29    พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 150,000              

 (5253) 5253 อาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นหว้ยโค้ง ต .ยางเปยีง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่

150,000              

 (5254) 5254 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26   หลังคามุงกระเบือ้ง  ครอบกระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึดกระเบือ้งโรงเรียนบา้นยาง
แก้ว ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5255) 5255 อาคารเรียน (อนุบาล)  หลังคามุงกระเบือ้ง  ครอบสันโค้งกระเบือ้ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง  ปนู ทราย  ทาสีอาคาร
โรงเรียนบา้นดอยค้า ต.หางดง-บา้นตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5256) 5256 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ   เปล่ียนบานประตูพร้อมอุปกรณ์  เปล่ียนบานหน้าต่าง
พร้อมอุปกรณ์   พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ทาสีโรงเรียนบา้นแม่ลานหลวง ต .ยางเปยีง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5257) 5257 อาคารเรียน แบบสร้างเอง   หล้งคามุงกระเบือ้ง  เหล็ก  ผนังก่ออิฐบล๊อก  ผนังฉาบปนูเรียบ  ปนูซีเมนต์   ทราย 
 เปล่ียนประตูพร้อมวงกบ  หน้าต่างบานเกร็ดพร้อมวงกบ  ทาสีโรงเรียนบา้นแม่ลานหลวง สาขาบา้นดอยซาง ต .
อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5258) 5258 บา้นพกันักเรียน   หลังคามุงกระเบือ้ง  ครอบสันโค้งกระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง  ติดต้ังมุง้ลวดอลูมิเนียม  
พืน้ปกูรเบือ้งเคลือบ  บานประตูไม้เนือ้แข็งพร้อมอุปกรณ์  ทาสีโรงเรียนบา้นหา่งหลวง ต .นาเกียน อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่

100,000              
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 (5259) 5259 อาคารเรียน แบบพเิศษ (อาคารอนุบาล) หลังคามุงกระเบือ้ง  ครอบสันกระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง  พืน้ปู

กระเบือ้งเคลือบ  อิฐบล๊อก ฉาบปนูเรียบผนัง ทาสี  หลอดไฟฟา้  ลวดตาข่าย  หน้าต่างบานทบึ  ประตูบานทบึ  
โถส้วม  ผนังบกุระเบือ้ง  งานเดินทอ่ระบบประปา  โรงเรียนบา้นวังหลวง ต.ทา่เด่ือ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5260) 5260 อาคารเรียน แบบ ป1ก ตึก  เปล่ียนหลังคามุงกระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง   เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสีอาคาร
โรงเรียนบา้นแควมะกอก ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5261) 5261 อาคารเรียน แบบ อชม.2  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นแม่งูด ต .นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5262) 5262 อาคารเรียน  แบบ ป1ก  (หอ้งสมุด หอ้งพยาบาล หอ้งวิทย์ ) พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกองหนิ ต .หาง

ดง-บา้นตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
100,000              

 (5263) 5263 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   งานปรับพืน้ที ่ดินถมพืน้ที ่ เทคอนกรีต  ปนูซีเมนต์  ทราย  หนิ  ยางแอสฟลัต์  เหล็ก
ตะแกรง  ไม้แบบโรงเรียนบา้นหลวง ต .ยางเปยีง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5264) 5264 ร้ัวคอนกรีต  อิฐบล๊อก  ปนูซีเมนต์  เหล็กเส้น  ทราย  หนิ  ทาสี  ลวดผูกเหล็ก  โรงเรียนบา้นผาปนู ต .อมก๋อย อ.
อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5265) 5265 ศาลาอ้านวยการและลานหน้าเสาธง  หลังคามุงกระเบือ้ง  ครอบสันกระเบือ้ง  พืน้ปกูระเบือ่งเคลือบ  ทาสีอาคาร
โรงเรียนบา้นวังลุง ต.หางดง-บา้นตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5266) 5266 ร้ัวคอนกรีต   สีน้้ามัน  ทนิเนอร์ และน้้ามันสน  ลาน คสล .โรงเรียนบา้นแอ่นจัดสรร ต.บา้นแอ่น อ.ดอยเต่า จ.
เชียงใหม่

150,000              

 (5267) 5267 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  ปรับปรุงซุ้มประตูหน้าโรงเรียน  เสาเหล็ก  เหล็กแตัวC  เหล็กกล่อง  กระเบือ้งดินเผา
มุงหลังคา  ตอหม้อคอนกรีต  สีน้้ามันกันสนิม   อิฐบล๊อก  ปนูซีเมนต์ ทรายโรงเรียนทุง่ต้นง้ิว ต .แม่ต่ืน อ.อมก๋อย
 จ.เชียงใหม่

150,000              

 (5268) 5268 ร้ัวโรงเรียน   เสาคอนกรีต  ลวดตาข่าย  ปนูซีเมนต์  ทราย  ลวด  เหล็กเส้น  อิฐบล๊อกโรงเรียนบา้นหว้ยปลิูง ต .
ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5269) 5269 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)โรงเรียนบา้นแม่หลองน้อย ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5270) 5270 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นยางครก ต.ยางเปยีง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5271) 5271 ร้ัวมาตรฐาน แบบลวดหนาม 12 เส้น (โครงสร้างรองรับร้ัวคอนกรีตบล๊อกได้)โรงเรียนบา้นสบลาน ต.ยางเปยีง อ.

อมก๋อย จ.เชียงใหม่
100,000              

 (5272) 5272 ถนนคอนกรีต คสล. 800 ตร.ม.โรงเรียนบา้นกองลอย ต .บอ่สลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5273) 5273 โรงอาหาร  ร้ือกระเบือ้งหลังคา  หลังคามุงกระเบือ้ง  ทาสี  พืน้ปกูระบือ้ง  เปล่ียนประตูบานทบึไม้เนือ้แข็งพร้อม

อุปกรณ์  อิฐบล๊อก  ไม้ระแนงโรงเรียนบา้นขุนต่ืน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
150,000              

 (5274) 5274 อาคารเรียน แบบ ป1ก ตึก  ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นแปลง 5 ต.ทา่เด่ือ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5275) 5275 อาคาร แบบพเิศษ (หอ้งพกัครู)  หลังคามุงกระเบือ้ง  ครอบสันกระเบือ้ง  อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง  ทาสี  ผนังก่ออิฐ

บล๊อก  ฉาบปนูเรียบผนังโรงเรียนบา้นตาลใต้ ต .บา้นตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
100,000              

 (5276) 5276 ต่อเติมหอ้งประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 5  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ผนังก่ออิฐบล๊อก  ฉาบปนูเรียบผนัง  ทาสี  
ประตูกระจกบานสวิง  หน้าต่างกระจกบานเล่ือน  อุปกรณ์ระบบไฟฟา้  ปนูซีเมนต  หนิ  ทราย  โรงเรียนสพป .
เชียงใหม่ เขต 5 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

300,000              

 (5277) 5277 อาคารเรียน แบบ 017ก   ทาสีภายนอก - ภายในอาคารโรงเรียนบา้นตาลเหนือ ต .บา้นตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 150,000              

 (5278) 5278 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26    ฝ้าเพดานยิปชั่มบอร์ด   ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแม่ต่ืน ต.แม่ต่ืน อ.อมก๋อย
 จ.เชียงใหม่

100,000              

 (5279) 5279 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  หลังคามุงกระเบือ้ง  ครอบกระเบือ้งมุงหลังคา  อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง  เปล่ียนฝ้า
เพดานโรงเรียนบา้นแม่ลาย ต.บอ่หลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5280) 5280 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นขุนแตะ ต .ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5281) 5281 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นข่วงเปาใต้ ต .บา้นแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5282) 5282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยป ูต .แม่แดด อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5283) 5283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่ยาว ต .ช่างเต่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5284) 5284 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นเมืองกลาง ต .บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5285) 5285 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นวังน้้าหยาด ต .แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5286) 5286 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนบา้นหนองคัน ต .แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5287) 5287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยม่วงฝ่ังซ้าย ต .แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5288) 5288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแจ่มหลวง ต .แจ่มหลวง อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 150,000              

 (5289) 5289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนปา่กล้วยพฒันา ต .แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5290) 5290 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนศรีจอมทอง ต .ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 186,300              
 (5291) 5291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นขุนยะ ต .บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5292) 5292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าดิบ ต .ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5293) 5293 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยปสูาขาแม่ตะละใต้ ต .แม่แดด อ.กัลยานิวัฒนา จ.

เชียงใหม่
100,000              

 (5294) 5294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นบนนา ต .บา้นแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5295) 5295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่แฮใต้ ต .ปางหนิฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5296) 5296 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นเมืองอาง ต .บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5297) 5297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นจันทร์ ต .บา้นจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5298) 5298 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปากทางทา่ล่ี ต .ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5299) 5299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสบแจ่มฝ่ังซ้าย ต .บา้นแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5300) 5300 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนบา้นแม่หอย ต .แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5301) 5301 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นแม่หงานหลวง ต .ปางหนิฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5302) 5302 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นผานัง ต .ทา่ผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5303) 5303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่สอย ต .แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5304) 5304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนต้าบลทา่ผา ต .ทา่ผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5305) 5305 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนอินทนนทว์ิทยา ต .ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5306) 5306 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษโรงเรียนบา้นจันทร์ สาขาแจ่มน้อย ต .บา้นจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5307) 5307 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนออป .13 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5308) 5308 ปรับปรุงซ่อมแซมร่ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นทพั ต.ทา่ผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5309) 5309 ปรับปรุงซ่อมแซมร่ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นสองธาร ต .บา้นทบั อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5310) 5310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสามสบ ต .ทา่ผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5311) 5311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่ปาน ต .ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5312) 5312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเนินวิทยา ต .ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5313) 5313 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นพยุ ต .ปางหนิฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5314) 5314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกองแขก สาขาบา้นแม่หลุ ต .กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.

เชียงใหม่
100,000              

 (5315) 5315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นขุนแม่นาย ต .แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5316) 5316 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นน้้าตกแม่กลาง ต .บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5317) 5317 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต .บา้นแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (5318) 5318 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นต่อเรือ ต .ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5319) 5319 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทา่ข้าม ต .บา้นแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5320) 5320 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นสบแปะ ต .บา้นแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5321) 5321 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นขุนแปะ ต .บา้นแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5322) 5322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นขุนแปะ สาขาแม่จร ต .บา้นแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              

 (5323) 5323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนากลาง ต .แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5324) 5324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนากลาง สาขาหว้ยผักกูด ต .แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.

เชียงใหม่
100,000              

 (5325) 5325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโม่งหลวง ต .กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5326) 5326 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นโม่งหลวง สาขาบา้นแม่อมลานใน ต .กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5327) 5327 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยส้มปอ่ย ต .ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5328) 5328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแปะสามัคคี ต .ปางหนิฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5329) 5329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาฮ่อง ต .แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5330) 5330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยผา ต .แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5331) 5331 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว,ปา้ยชื่อโรงเรียนโรงเรียนบา้นทา่หลุก ต .สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5332) 5332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสบเต๊ียะ ต .สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5333) 5333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บา้นหนองอาบช้าง) ต.สบเต๊ียะ อ.

จอมทอง จ.เชียงใหม่
150,000              

 (5334) 5334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่นาจร ต .แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5335) 5335 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถโรงเรียนสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 300,000              
 (5336) 5336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต .สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5337) 5337 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นพร้าวหนุม่ ต .ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5338) 5338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นช่างเค่ิง ต .ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5339) 5339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน, บา้นพกัครูโรงเรียนบา้นขุนแม่หยอด ต .แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5340) 5340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นอมเม็ง ต .กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5341) 5341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปางอุ๋ง ต .แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5342) 5342 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อป ต .แม่ศึก อ.

แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
100,000              

 (5343) 5343 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนสามัคคีสันม่วง ต.บา้นจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5344) 5344 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นแม่ซา ต .แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5345) 5345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่มุ ต .แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5346) 5346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่วาก ต .แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5347) 5347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสบวาก ต .แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5348) 5348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่มะลอ ต .แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5349) 5349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท ์ต .บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.

เชียงใหม่
150,000              

 (5350) 5350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่ตูม ต .ปางหนิฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5351) 5351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเฮาะวิทยา ต .ปางหนิฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5352) 5352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปางหนิฝน ต .ปางหนิฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5353) 5353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่แก ต .บา้นทบั อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5354) 5354 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นข่วงเปาเหนือ ต .ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5355) 5355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดพทุธนิมิตร ต .สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5356) 5356 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นแม่แฮเหนือ ต .แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.

เชียงใหม่
200,000              

 (5357) 5357 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ ต .แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5358) 5358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่แดดน้อย ต .แม่แดด อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5359) 5359 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัว โรงเรียนบา้นแม่แดดน้อย สาขาบา้นดงสามหมืน่ ต .แม่แดด อ.กัลยานิวัฒนา จ.

เชียงใหม่
100,000              

 (5360) 5360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปางเกี๊ยะ ต .แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 127,000              
 (5361) 5361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยสะแพด ต .แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5362) 5362 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนทุง่แก สาขาบา้นแม่แอบ ต .บา้นทบั อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              

 (5363) 5363 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นใหม่สารภ ีต .แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5364) 5364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแปะ ต .บา้นแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5365) 5365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่เอาะ ต .แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5366) 5366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นอมขูด ต .กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5367) 5367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่ศึก ต .แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5368) 5368 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ, โรงฝึกงานโรงเรียนบา้นกองแขก ต .กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5369) 5369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหาดนาค ต .สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5370) 5370 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวัดพระบาท ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5371) 5371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นขุนแม่รวม ต .แจ่มหลวง อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 150,000              

 (5372) 5372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นพยุ สาขาพยุใต้ ต .ปางหนิฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5373) 5373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโรงวัว ต .แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100,000              
 (5374) 5374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่ปอน ต .บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 150,000              
 (5375) 5375 อาคารแบบ ป.1ก ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ติดต้ังประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานสวิงโรงเรียนบา้นนานิน ต .ทุง่

กระบอื อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
100,000              

 (5376) 5376 อาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนประตู, หน้าต่าง, เหล็กดัดช่องแสง, เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบา้นหว้ยด้วน ต.ใน
ควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

100,000              

 (5377) 5377 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบอืงเคลือบ ก่อผนังคอนกรีตฉาบรียบ แผงลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนบา้นทุง่ศาลา 
ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

100,000              

 (5378) 5378 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ทาสีโรงเรียนหนองผักฉีด ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 94,000                
 (5379) 5379 อาคารเรียน แบบ ป1 ก. 2 หลัง ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นไร่หลวง ต.โคกสะบา้ อ.นาโยง จ.ตรัง 100,000              
 (5380) 5380 อาคารเรียนแบบ ป 1ก 3 หลัง เปล่ียนหน้าต่าง ประตู โรงเรียนบา้นควนยาง ต.ทุง่ค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 150,000              
 (5381) 5381 ทาสีร้ัว ขูสีผนังเดิม ติดต้ังประตูร้ัวเหล็กโรงเรียนวัดน้้าผุด ต.น้้าผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 100,000              
 (5382) 5382 อาคารเรียนแบบ ป1 ก.5หอ้งเรียน ทาสีอาคารภายใน ภายนอกโรงเรียนบา้นนาปอ้ ต .ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 150,000              

 (5383) 5383 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปกูระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโพรงจระเข้ ต .โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 100,000              
 (5384) 5384 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดมงคลสถาน ต .ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 150,000              
 (5385) 5385 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นทุง่ส้มปอ่ย ต .ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 99,500                
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5386) 5386 หอ้งวิทยาศาสตร์  เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตู กระจกแผ่นใส

หอ้งคอมพวิเตอร์  เต้ารับไฟฟา้แบบคู่ รางไวร์เวย์ สายเคเบลิ สาย UTP CAT5e หวั RJ-45โรงเรียนวัดควนสีนวล
 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

150,000              

 (5387) 5387 ส้วม แบบ 401 3 ทีน่ัง่ เปล่ียนโถส้วม สายฉีดช้าระ ผนังบกุระเบือ่งเคลือบ
ส้วม แบบ 401 4 ทีน่ัง่ เปล่ียนโถส้วม โถปสัสาวะชาย พืน้ปกูระเบื้้องเคลือบ งานเดินทอ่โสโครกโถส้วมมีถังพกัน้้า
ส้วม ยูนิเซฟ เปล่ียนโถส้วม ประตูโรงเรียนบา้นทุง่ค่าย ต.ทุง่ค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

150,000              

 (5388) 5388 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบอืง ก่อผนังฉาบปนู  ทาสีโรงเรียนบา้นหนองยวน ต .ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 100,000              
 (5389) 5389 ลานธรรมะ   พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  

ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเขาไม้แก้ว ต .ทุง่ค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
100,000              

 (5390) 5390 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นคลองปะเหลียน ต.ทุง่กระบอื อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 100,000              
 (5391) 5391 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดช่องเปีย่มราษฎร์ ต .ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง 147,900              
 (5392) 5392 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล)โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ต.นาชุมเหด็ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 149,500              
 (5393) 5393 ปพูืน้ถนนลานอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นทุง่เกาะญวน ต .หนองบอ่ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 100,000              
 (5394) 5394 อาคารเรียนป1ก. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  งานหลังคา เชื่อมระหว่างอาคารโรงเรียนบา้นปากหว้ย ต .น้้าผุด อ.เมือง

ตรัง จ.ตรัง
100,000              

 (5395) 5395 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26ทาสีภายใน ภายนอก ทางเทา้ปกูระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นหนอง
เจ็ดบาท ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

150,000              

 (5396) 5396 หอ้งคอมพวิเตอร์ เปล่ียนฝ้าเพดาน  หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นนา
ยายหม่อม ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

100,000              

 (5397) 5397 อาคารเรียน แบบ สปช102/26 ฝ้ากระเบีอ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา ทาสีโรงเรียนบา้นทา่คลอง ต.สุโสะ อ.ปะ
เหลียน จ.ตรัง

95,800                

 (5398) 5398 อาคารเรียน พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองชวด ต .เกาะเปยีะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 100,000              
 (5399) 5399 อาคารเรียนแบบ ป1.ก ทาสีภายใน ภายนอก 

อาคารเรียนแบบป1ก. ทาสีภายใน ภายนอก
อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนวัดจอมไตร ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง

150,000              

 (5400) 5400 อาคารเรียน อกตร. ป 1ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ไม้เชิงชาย ประตู หน้าต่าง อุปกรณ์หน้าต่างโรงเรียนบา้น
หนองหว้า ต.ทุง่ยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

150,000              

 (5401) 5401 พืน้ถนนหรือทางเทา้ปบูล๊อคโรงเรียนไทรงาม ต .นาหมืน่ศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 100,000              
 (5402) 5402 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม พืน้ปกูระเบือ้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นยวนโปะ ต .บางด้วน อ.ปะเหลียน 

จ.ตรัง
100,000              

 (5403) 5403 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองไทร ต .นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 149,900              
 (5404) 5404 ซ่อมแซมร้ัวและประตูโรงเรียน เสาคอนกรีต,ทอ่สแตนเลส ทาลี ถนดินลูกรัง

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าครู อาคารแบบ สปช . 105829 พืน้ปกูระเบือ้ง โถส้วมนัง่ราบ สายฉีดช้าระ กระจกเงา
ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียน อาคารแบบ สปช .601/26 อ่างล้างหน้า กระจกเงาแบบติดต้ัง ก๊อกน้้าโรงเรียน
บา้นหนิคอกควาย ต.บา้นนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

150,000              

 (5405) 5405 อาคารเรียนแบบ ป 1ก เปล่ียนฝ้าเพดาน
งานหลังคาเดินไปโรงอาหาร มุงหลังคาเมทสัชีสโรงเรียนวัดนิคมประทปี ต .โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

100,000              

 (5406) 5406 ถนนกคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดอัมพวัน ต.เกาะเปยีะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5407) 5407 อาคารเรียนแบบ สปช.202/26  2  หลัง  ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณสนามเด็กเล่น พืน้ทางเทา้ปบูล๊อก ขอบ

คันหนิคอนกรีตโรงเรียนบา้นยูงงาม ต .โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
100,000              

 (5408) 5408 อาคารเรียน ป 1ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ไม่เชิงชาย ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบา้นทอนหาน ต .ทา่ข้าม อ.ปะ
เหลียน จ.ตรัง

150,000              

 (5409) 5409 อาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นควนสวรรค์ ต .นาหมืน่ศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 150,000              
 (5410) 5410 อาคารเรียนแบบ017 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนอนุบาลตรัง ต.ทบัเทีย่ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 200,000              
 (5411) 5411 ปรับปรุงทางเดินระหว่างอาคาร  โครงสร้างมุงหลังคาเมมัลซีส  งานโครงสร้างซุ้มเหล็ก โรงเรียนวัดโคกพกิุล ต .นา

โยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
100,000              

 (5412) 5412 อาคารเรียนป1ก. ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นล้าแคลง ต .ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 150,000              
 (5413) 5413 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ทางเทา้ปอูิฐบล๊อกโรงเรียนบา้นเกาะปดุ ต .นาข้าวเสีย อ.

นาโยง จ.ตรัง
150,000              

 (5414) 5414 อาคารเรียน ป1ก ปกูระเบือ้ง ท้าหลังคาทางเดินระหว่างอาคารเรียนหอ้งน้้าและโรงอาหารโรงเรียนบา้นสุโสะ ต .สุ
โสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

100,000              

 (5415) 5415 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นนาโตง ต .ทุง่กระบอื อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 100,000              
 (5416) 5416 โรงอาหาร ก่ออิฐฉาปปนู ท้าเคาเตอร์ล้างจาน อาคารเรียน สปช .105/29 เปล่ียนหน้าต่าง กระเบือ้งหลังคา 

ปรับปรุงภมูิทศัน์ อาคารเรียนปฐมวัย เปล่ียนโถส้วม ส้วมแบบสปช.601/26 เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นควนไม้ด้า 
ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

150,000              

 (5417) 5417 อาคารเรียน ป1ก. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นด่าน ต.น้้าผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 100,000              
 (5418) 5418 อาคารเรียน ป1ก. พ.ศ.2519 เปล่ียนประตู บานพบัหน้าต่าง บานเหล็กดัด บานประตูเหล็กดัด อาคารเรียน ป1ก.

 พ.ศ. 2520 เปล่ียนกุญแจลูกบดิ บานพบัหน้าต่าง กระจก บานเหล็กดัดโรงเรียนวัดเกาะมะม่วง ต.บา้นควน อ.
เมืองตรัง จ.ตรัง

100,000              

 (5419) 5419 โรงอาหาร ทาสีฝ้าเพดาน  หอ้งสมุด ทาสี เปล่ียนหน้าต่าง หอ้งเก็บของ เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดไพร
สนฑ์ ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

100,000              

 (5420) 5420 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง ผนังก่อคอนกรีต ยกพืน้เวท ีทาสี เหล็ดดัดช่องประตูโรงเรียนมิตรภาพที ่31 
ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

150,000              

 (5421) 5421 อาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนทุง่รวงทอง ต .ทา่ข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 100,000              
 (5422) 5422 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียน โรงเรียนบา้นหนองเร้ีย ต .นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 100,000              
 (5423) 5423 สนามเด็กเล่น ปพูืน้บล็อคโรงเรียนวัดทุง่หนิผุด ต.นาบนิหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 100,000              
 (5424) 5424 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ท้าหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทุง่กอ ต .บา้หวี อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง 150,000              
 (5425) 5425 อาคารเรียน ป1ก เปล่ียนกระเบือ้งหลัง ไม้โครงหลังคาโรงเรียนบา้นบา้หวี ต .บา้หวี อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง 150,000              
 (5426) 5426 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นไทรงาม ต .นาชุมเหก็ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 150,000              
 (5427) 5427 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทอนพลา ต .นาชุมเหด็ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 100,000              
 (5428) 5428 อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่  อาคารหอ้งสมุด เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่

โรงเรียนวัดไทรทอง ต.โคกสะบา้ อ.นาโยง จ.ตรัง
150,000              

 (5429) 5429 อาคารเรียน ป1ก  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  อาคารเรียน สปช .102/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหวัควน 
ต.บา้นนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

99,600                

 (5430) 5430 อาคารเรียนป1ก เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปากปรน ต.หาดส้าราญ อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง 100,000              
 (5431) 5431 อาคารเรียน สปช.102/26 ก่ออิฐเสาระเบยีงอาคาร ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน ป1ก. ปพูืน้กระเบือ้ง

เคลือบ ทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นทุง่มะขามปอ้ม ต.ทุง่ยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
150,000              

 (5432) 5432 อาคารเรียน ป1ข. เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนเพาะปญัญา ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 150,000              
 (5433) 5433 อาคารเรียนป1ก. เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดไทรงาม ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 149,700              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5434) 5434 งานผนัง ประตู หน้าต่าง กระจกโรงเรียนวัดแจ้ง ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 99,900                
 (5435) 5435 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนหาดทรายทอง ต .เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 150,000              
 (5436) 5436 อาคารเรียน ป1ก. งานหลังคา ฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง งานประตูหน้าต่าง งานบนัได ทาสี เดินทอ่น้้าดีและทอ่

โสโครก งานไฟฟา้โรงเรียนวัดโพธาราม ต .นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
100,000              

 (5437) 5437 อาคารเรียน ป1ก. งานฝ้าเพดาน ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นแหลม ต .เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 100,000              

 (5438) 5438 อาคารเรียน 017  ทาสี  อาคารเรียน ป1ก. ทาสี อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหยง
สตาร์ ต.ทา่ข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

150,000              

 (5439) 5439 อาคารเรียน ป1ก 6 หอ้ง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน ป1ก. 2 หอ้ง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ 150000
โรงเรียนบา้นควนโพธิ์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

150,000              

 (5440) 5440 อาคารเรียน ป1ก. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นคลองทรายขาว ต .เกาะเปยีะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 100,000              
 (5441) 5441 อาคารเรียน ป1ก. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองชุมแสง ต .นาชุมเหด็ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 100,000              
 (5442) 5442 อาคารเรียน 017  ทาสีโรงเรียนบา้นทา่ข้าม ต.ทา่ข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 100,000              
 (5443) 5443 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทุง่นา ต .เกาะเปยีะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 99,600                
 (5444) 5444 อาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่ยาว ต .ทุง่ยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 150,000              
 (5445) 5445 อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ. 2538 เปล่ียนกระจก หน้าต่าง เหล็กดัด อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ. 2542 

เปล่ียนประตูเหล็กดัด กระจก หน้าต่างโรงเรียนบา้นลิพงั ต.ลิพงั อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
150,000              

 (5446) 5446 ร้ัว งานทาสี  อาคารเรียน เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นเขาหลัก ต.น้้าผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 100,000              
 (5447) 5447 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา ไฟฟา้ หน้าต่างโรงเรียนบา้นหว้ยไทร ต .บา้นโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 100,000              
 (5448) 5448 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงหอ้งสมุด ปพูืน้กระเบือ้ง หน้าต่าง ประตู โรงเรียนวัดธรรมาราม ต .นาข้าวเสีย

 อ.นาโยง จ.ตรัง
150,000              

 (5449) 5449 อาคารแบบ สปช.2/28  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ทาสีผนังภายนอกโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ต.บา้นโพธิ์ อ.เมืองตรัง 
จ.ตรัง

150,000              

 (5450) 5450 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นควนสระแก้ว ต .นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 100,000              
 (5451) 5451 อาคารแบบ อก.ตร เปล่ียนบานประตูเหล็ก ประตูเหล็กดัด เหล็กดัดช่องลม หนิผุด้าโรงเรียนต้นบากราษฎร์บ้ารุง 

ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
150,000              

 (5452) 5452 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. , ฝังทอ่ซิเมนต์โรงเรียนบา้นนาทุง่ ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 149,000              
 (5453) 5453 อาคารเรียนสปช.102/26 เทพืน้ส้าเร็จรูปหอ้งเรียน อาคารเรียนป1ก. เทพืน้ส้าเร็จรูปหอ้งเรียนโรงเรียนบา้น

แหลมสอม ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
150,000              

 (5454) 5454 พืน้ถนนบล๊อกหนา (สีต่าง ๆ)โรงเรียนบา้นล้าพกิุล ต.นาชุมเหด็ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 150,000              
 (5455) 5455 โรงฝึกงานแบบอก.ตร.301 งานหลังคา อาคารเรียนป1ก. งานหลังคาโรงเรียนหาดส้าราญ ต.หาดส้าราญ อ.หาด

ส้าราญ จ.ตรัง
100,000              

 (5456) 5456 หลังคาทางเดินโครงเหล็ก  ปกูระเบือ้งพร้อมหลังคาลานธรรมะและฐานพระพทุธรูป พืน้ทางเทา้ปบูล๊อคหนา
โรงเรียนบา้นควนยวน ต.ทุง่ค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

100,000              

 (5457) 5457 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดัดโรงเรียนวัดนานอน ต.นาทา่มใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 150,000              
 (5458) 5458 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ งานทาสี งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นบาง

ด้วน ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
100,000              

 (5459) 5459 ถมดินบริเวณสนามฟตุบอลโรงเรียนบา้นวังศิลา ต .บา้นนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 142,900              
 (5460) 5460 อาคารเรียนแบบ สปช202/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา

อาคารอนุบาล เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหนองโต๊ะ ต .บา้นนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
100,000              

 (5461) 5461 ลาดยางมะตอย (แอดควั๊นติกคอนกรีต) โรงเรียนวัดควนวิเศษ ต.ทบัเทีย่ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 200,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5462) 5462 พืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นปะเหลียน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 150,000              
 (5463) 5463 อาคารเรียน ป1.ก 4 หอ้งเรียน ติดต้ังเหล็กดัด

อาคารเรียนแบบ 017  8 หอ้งเรียน ติดต้ังเหล็กดัด
อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 201/26 ปกูระเบือ้งหน้าอาคาร โรงเรียนบา้นสามแยก ต .ทา่ข้าม อ.ปะเหลียน จ.
ตรัง

150,000              

 (5464) 5464 อาคารเรียน งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นทุง่นา ต .น้้าผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 100,000              
 (5465) 5465 เปล่ียนประตูหน้าต่าง ประตูเหล็กพร้อมอุปกรณ์ เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบา้นหาดเลา ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน

 จ.ตรัง
149,400              

 (5466) 5466 ถมดินปริเวณสนามโรงเรียน ทาสีร้ัวอะครรีลิคภายนอก สีน้้าส้าหรับทาเหล็ก ค่าแรงขูดล้างสีผนังเดิมโรงเรียน
บา้นหนองยายแม็ม ต.บา้นนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

150,000              

 (5467) 5467 อาคารเรียนป1ก. งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ต .นาทา่ใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 100,000              
 (5468) 5468 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปชง202/26 เปล่ียนฝ้าเพดานยิบซ่ัมอบร์ดหนา คร่วมชุบโลหะสังกะสี ติดช่องตาข่าย

 พร้อมคร่วมเหล็ก ทาสี
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม พืน้ถนนหรือทางเทา้ปบูล๊อกหนาโรงเรียนบา้นปา่แก่ ต .บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

99,400                

 (5469) 5469 โรงอาหารแผงตาข่ายโครงเหล็ก พร้อมติดต้ังโรงเรียนบา้นช่อง ต .ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง 100,000              
 (5470) 5470 ร้ัว ทาสี  สนามเด็กเล่น ทาสี อาคารอเนกประสงค์ ทาสี อาคารหอ้งสมุด งานหลังคา ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ

โรงเรียนบา้นบกหกั ต.หาดส้าราญ อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง
100,000              

 (5471) 5471 เทพืน้อาคารเรียนหนา 15 ซม. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบขนาด 12x12 นิว้ ทาสีอะครีลิคโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ต.
หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

150,000              

 (5472) 5472 โรงอาหาร ปกูระเบือ้ง, ติดต้ังถังบ้าบดัน้้าเสียเดินทอ่,ก็อกน้้า อ่างอเนกประสงค์,เคาเตอร์ล้างจาน ,ปกูระเบือ้ง
ภายในโรงเรียน โรงเรียนวัดหนองสมาน ต .หาดส้าราญ อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง

150,000              

 (5473) 5473 หอ้งสมุด งานผนังกระจก ทาสี หน้าต่างโรงเรียนบา้นทุง่หนองแหง้ ต .ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 150,000              
 (5474) 5474 อาคารอเนกประสงค์แบบ อก.ตรง 301 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสัน โค้ง ครอบตะเฆ่ ฝ้ายิบซ่ัม  ค่าร้ือและ

ขนโรงเรียนบา้นควนปริง ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
150,000              

 (5475) 5475 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ร้ือถอนฝ้าเพดานแผ่นเรียบคร่าวโครงไม้ เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 ม.ม. แบบ
มีฟอยด์ คร่าวโลหะชุบสังกะสีโรงเรียนบา้นเขาติง ต.ลิพงั อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

100,000              

 (5476) 5476 อาคารอเนกประสงค์ อก.ตร.301 งานเหล็กทอ่เคลือบสังกะสี พร้อมเหล็กตาข่ายโรงเรียนบา้นทา่เทศ ต.สุโสะ อ.
ปะเหลียน จ.ตรัง

100,000              

 (5477) 5477 อาคารเอนกประสงค์ 202/26
เปล่ียนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาลอนคู่  ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา ติดโครงตาข่ายเหล็กหน้าต่าง
 ทาสีน้้าอะคริลิคภายในโรงเรียนบา้นโคกรัก ต .ตะเสะ อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง

100,000              

 (5478) 5478 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 4 หอ้งเรียน ทาสีอาคารเรียน ภายใน-ภายนอก สีน้้ามันทาไม้ สีทาพืน้กันเชื้อรา 
ค่าแรงขูดล้างสีโรงเรียนบา้นหว้ยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง

150,000              

 (5479) 5479 อาคารเอนกประสงค์ ทาสีอะครีลิค 100% มอกใ 272-2549 ภายนอก ร้ัว ติดต้ังร้ัวแบบโปร่งไม่ตอกเสาเข็ม ทาสี
ร้ัว ถมดิน หนิคลุกโรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต.บา้นนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

150,000              

 (5480) 5480 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/2526 ร้ือถอนวัสดุหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา   อาคารเรียนแบบ 017
 ทาสีอาคารเรียน เปล่ียนบานประตูไม้อัดโรงเรียนบา้นย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

200,000              

 (5481) 5481 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คลส)กว้าง 4 ม.หนา 12.5 ซม.โรงเรียนบา้นทา่บนัได ต .ทุง่กระบอื อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5482) 5482 อาคารเรียนแบบ ป1 ก ขนาด 5 หอ้งเรียน เปล่ียนประตูเหล็กดัด เหล็กดัดบานหน้าต่าง ตะแครงเหล็กดัดประตู 

หน้าต่าง  ทาสีอาคารเรียนภายใน ภายใน เปล่ียนอ่างล้างหน้า แบบมีขาต้ังพืน้โรงเรียนวัดนางประหลาด ต .โคก
สะบา้ อ.นาโยง จ.ตรัง

150,000              

 (5483) 5483 อาคารเรียนแบบ 017 8 หอ้งเรียน ทาสีน้้าอะครีลิค 100% มอก.272 ภายนอก
อาคารเรียนแบบ 105/29 8 หอ้งเรียน ทาสีน้้าอะครีลิค 100%มอก.272 ภายนอกโรงเรียนบา้นนาทะเล ต.ตะเสะ
 อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง

150,000              

 (5484) 5484 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนประตูสไลด์ ช่องแสงอลูมิเนียม  หน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียน  หอ้งสมุด ประตูสไลด์
เด่ียว อลูมิเนียน  หน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียม เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนวัดปากปรน ต.หาดส้าราญ อ.หาด
ส้าราญ จ.ตรัง

150,000              

 (5485) 5485 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน พร้อมโครงสร้าง ทาสี ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบางยาง ต .นาทา่มเหนือ อ.เมืองตรัง
 จ.ตรัง

150,000              

 (5486) 5486 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.203/26 เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. เคราโลหะชุบสังกะสี เปล่ียนประตู
อลูมิเนียมบานเล่ือนขนาด 90x2.30 ม.โรงเรียนบา้นโคกทราย ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

150,000              

 (5487) 5487 หอ้งสมุด เปล่ียนประดูเล่ือนอลูมิเนียม หน้าต่างบานเล่ือน ปดิช่องลมด้วยแผ่นสมาร์บอร์ด เปล่ียนฝ้าเพดาน ท้า
ฝ้าหลุม ทาสี ติดไฟดาวไลด์ ไฟหลอดกลมโรงเรียนวัดควนวิไล ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

100,000              

 (5488) 5488 อาคารเด็กเล็ก งานหลังคาโรงเรียนบา้นกลางนา ต .หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 99,500                
 (5489) 5489 ร้ัว งานประตูร้ัว  อาคารเรียน ป1ก และ สปช.105/29 งานประตู ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

๓๙ ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
150,000              

 (5490) 5490 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดินลูกรัง คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กไวด์เม็ทด์โรงเรียนบา้นทุง่ปาหนัน ต .ลิพงั อ.
ปะเหลียน จ.ตรัง

100,000              

 (5491) 5491 งานหลังคาโครงเหล็กครอบทางเดินระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบา้นไร่พรุ ต .น้้าผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 150,000              
 (5492) 5492 อาคารเรียน แบบ ป1 ก ทาสีเก่าภายนอก

 ิอาคารเรียน แบบป.1ก ทาสีเก่าภายนอก
อาคารอเนกประสงค์ ทาสีอาคารเรียนเก่าภายนอกโรงเรียนวัดสันติวัน ต.นาทา่มเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

100,000              

 (5493) 5493 หอ้งโสตทศันูปกรณ์ เปล่ียนประตูสไลด์ เปล่ียนหน้าต่างบานเล่ือน กั้นกระจบบานทบึ กั้นผนังเบา เปล่ียนฝ้า
เพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นโคกชะแง้ ต.นาบนิหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

150,000              

 (5494) 5494 อาคารเรียนแบบ ป 1ก ปกูระเบือ้งเคลือบ  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโคกมะม่วง ต .นาทา่มเหนือ อ.เมืองตรัง
 จ.ตรัง

100,000              

 (5495) 5495 อาคารเรียน เปล่ียนผนังกระเบือ้งซีเมนต์ ทาสี บวัผ้าเพดาน  ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนทุง่ไทรทอง ต .สุโสะ อ.ปะเหลียน
 จ.ตรัง

100,000              

 (5496) 5496 อาคารส้านักงาน งานพืน้  งานหน้าต่าง  บา้นพกัผู้อ้านวยการสพป .ตรัง เขต 1 ถมหนิคลุก ทาสีร้ัวโรงเรียนสพป.
ตรัง เขต 1 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

300,000              

 (5497) 5497 ซ่อมแซมส้วม มุงกระเบือ้งหลังคา ติดต้ังประตูช่องแสง/ระบายอากาศ งานผนัง งานสุขภณัฑ์ งานเดินทา่โสโครก
โรงเรียนวัดโหละคล้า ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

100,000              

 (5498) 5498 อาคารเรียนแบบ 017  เปล่ียนฝ้าเพดานอาคารเรียน ร้ือถอนฝ้ายิบซ่ัมโรงเรียนบา้นคลองเต็ง ต.นาทา่มเหนือ อ.
เมืองตรัง จ.ตรัง

150,000              

 (5499) 5499 อาคารเรียน ป1ก 5 หอ้ง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน ป1ก 4 หอ้ง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดสาริกา
ราม ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

100,000              

 (5500) 5500 โรงอาหาร งานรางน้้าสแตนเลส  อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดทา่พญา ต .ทา่พญา อ.ปะเหลียน
 จ.ตรัง

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5501) 5501 อาคารหอ้งสมุดโรงเรียน เปล่ียนประตูอลูมีเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ช่องแสง ทาสี ติดต้ังเหล็กดัด ฝ้าเพดานแผ่น

เร้ียบโรงเรียนวัดไม้ฝาด ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
150,000              

 (5502) 5502 ปกูระเบือ้งและทาสีอาคารเรียน ป.1 ก  อาคารเรียนอก.ตร.101 และอาคารเรียน สปช.102/26โรงเรียนบา้นไส
มะม่วง ต.ทา่ง้ิว อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

150,000              

 (5503) 5503 ซ่อมแซมเพดาน หลังคา ทาสีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดกาญจน์บริรักษ ์ต .เขาขาว อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 100,000              
 (5504) 5504 ติดต้ังฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเขา ต.ทา่ง้ิว อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 150,000              
 (5505) 5505 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาหอ้งสมุด 480 แผ่น พร้อมอุปกรณ์, ซ่อมเปล่ียนฝ้าเพดานหอ้งสมุด 123 ตรม.,เปล่ียน

กระเบือ้งโรงฝึกงาน 300 แผ่น พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นเกาะเค่ียม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
150,000              

 (5506) 5506 เทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารอเนกประสงค์หอ้งสมุด หน้าอาคารเรียนป .1 ก หน้าอาคารโรงอาหาร และ
ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นวังหลาม ต .หว้ยนาง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

150,000              

 (5507) 5507 งานปรับปรุงงานพืน้  งานประตูหน้าต่าง อาคารเรียน ป . 1 กโรงเรียนบา้นต้นไทร ต.หนองบวั อ.รัษฎา จ.ตรัง 150,000              
 (5508) 5508 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ายิปซ่ัม อาคารเรียน อก ตร 101โรงเรียนบา้นน้้าพราย ต.ปากคม อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 100,000              
 (5509) 5509 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน ป .1 กโรงเรียนบา้นทา่มะปราง ต.ปากแจ่ม อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 100,000              
 (5510) 5510 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวคอนกรีต โรงเรียนหาดปากเมง ต .ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 150,000              
 (5511) 5511 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารโรงอาหารโรงเรียนบา้นทุง่อิฐ ต .ย่านซ่ือ อ.กันตัง จ.ตรัง 100,000              
 (5512) 5512 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียน ป 1 ก อาคารหอ้งสมุด อาคารชั่วคราวโรงเรียนบา้นกล้ิงกลอง ต .นาเมือง

เพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
150,000              

 (5513) 5513 ปรับระดับพืน้ปนูทรายหอ้งเรียน  ซ่อมผิวหนิขัด ซ่อมบวัเชิงผนังหนิขัดหล่อในที ่ อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนวัด
เขาวิเศษ ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

200,000              

 (5514) 5514 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ทาสีอาคาร  อาคารเรียนแบบ อก ตร .โรงเรียนบา้นในปง ต.อ่าวตง อ.
วังวิเศษ จ.ตรัง

150,000              

 (5515) 5515 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโครงสร้างเหล็กหน้าอาคารเรียน สปช . 105/29โรงเรียนวัดบางดี ต.บางดี อ.หว้ยยอด จ.
ตรัง

150,000              

 (5516) 5516 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนวัดควนไทร ต.ปากคม อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 100,000              
 (5517) 5517 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบา้นวังล้า ต.วังคีรี อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 150,000              
 (5518) 5518 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดวารีวง ต .วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 100,000              
 (5519) 5519 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนบา้นสาย

ควน ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
150,000              

 (5520) 5520 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบา้นทุง่ขี้เหล็ก ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 100,000              
 (5521) 5521 ปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง  และปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ สปช 105/29โรงเรียนบา้นควนหนองกก

 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง
100,000              

 (5522) 5522 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตูกระจก อาคารเรียน ป 1 ก ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนหน้าต่าง ทาสีภายนอก ภายใน 
อาคารเรียนสร้างเองโรงเรียนบา้นล้าช้าง ต .เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง

150,000              

 (5523) 5523 ซ่อมแซมทาสีภายนอก ซ่อมเปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด ซ่อมเปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมหนา     เปลียนประตู อาคารเรียน สปช. 
203/26 โรงเรียนบา้นผมเด็น ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

100,000              

 (5524) 5524 ซ่อมเปล่ียนฝ้าเพดาน รางน้้า ทาสีภายนอก อาคารเรียน ป 1 ก ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นบางพระ ต.วัง
มะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

150,000              

 (5525) 5525 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียน 105/29โรงเรียนบา้นบางคราม ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 150,000              
 (5526) 5526 ซ่อมแซมเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา อาคารเรียนแบบสามัญโรงเรียนบา้นไร่ออก ต .บอ่หนิ อ.สิเกา จ.ตรัง 150,000              
 (5527) 5527 ซ่อมแซม ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี อาคารเรียน สปช . 105/29โรงเรียนทา่ง้ิว (ต.ช.ด.อุปถัมภ)์ ต.ทา่ง้ิว อ.หว้ยยอด จ.

ตรัง
150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (5528) 5528 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นบอ่หนิ ต .บอ่หนิ อ.สิเกา จ.ตรัง 150,000              
 (5529) 5529 ซ่อมฝ้าเพดาน หน้าต่าง อาคารเรียน สปช 103/26โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ต.หนองช้างแล่น อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 149,400              

 (5530) 5530 ทาสีภายนอก ภายใน  อาคารเรียน  ป 1 ก, อาคารเรียน สปช.105/29 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ ,ส้วม 2 หลัง
โรงเรียนบา้นโตน ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง

150,000              

 (5531) 5531 ทาสีร้ัวโรงเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงอาหารโรงเรียนบา้นทา่ส้ม ต .บอ่น้้าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง 150,000              
 (5532) 5532 ซ่อมเปล่ียนประตูเหล็กม้วน อาคารเรียนแบบ 406/26 ซ่อมผนังคอนกรีต ฉาบปนู ซ่อมแซมระบบไฟฟา้ อาคาร

เรียนแบบ สปช. 105/26โรงเรียนหว้ยยอด (กลึงวิทยาคาร) ต.หว้ยยอด อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
200,000              

 (5533) 5533 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน สปช 102/26โรงเรียนบา้นไร่ใหญ่ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 100,000              
 (5534) 5534 ซ่อมเปล่ียนฝาผนัง อาคารเรียนแบบ สปช. 017โรงเรียนบา้นปาเต ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 100,000              
 (5535) 5535 ซ่อมเปล่ียนประตู อาคารเรียน สปช 102/26 ,ทาสีภายนอก ภายใน หอ้งน้้า ทาสีภายนอก ภายใน โรงอาหาร , 

ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นจิจิก ต.ทา่สะบา้ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
100,000              

 (5536) 5536 ซ่อมเปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบา้นหนองปรือ ต.เขากอบ อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 100,000              
 (5537) 5537 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบา้นหน้าเขา ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 100,000              
 (5538) 5538 ซ่อมเปล่ียนหน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้งอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมเปล่ียนหน้าต่างบานเล่ือนอาคารเรียน แบบ 017

โรงเรียนบา้นเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
100,000              

 (5539) 5539 ซ่อมถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดควนธานี ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 100,000              
 (5540) 5540 ทาสีภายนอก อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบา้นคลองชีล้อม ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง 100,000              
 (5541) 5541 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นไร่ใหญ่ ต .บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 100,000              
 (5542) 5542 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน 107/26 โรงเรียนบา้นบางหมาก ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 100,000              
 (5543) 5543 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน สปช 102 และ สปช 103โรงเรียนบา้นนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง 150,000              
 (5544) 5544 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน สปช 102/26  ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองคล้า ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 150,000              

 (5545) 5545 ซ่อมเปล่ียนฝ้าเพดาน บวัฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช 102/26โรงเรียนบา้นหลังเขา ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 
จ.ตรัง

150,000              

 (5546) 5546 ทาสีภายนอก ภายใน อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 ซ่อมเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา อาคารเรียนแบบ ป 1 กโรง
เรียนบา้นล้าแพะ ต.ปากแจ่ม อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

100,000              

 (5547) 5547 ซ่อมปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนเหล็กดัดประตู หน้าต่าง เปลียนประตูมุง้ลวด เปล่ียนหน้าต่างมุง้ลวด อาคารเรียน ป 1
 กโรงเรียนบา้นแหลม ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง

100,000              

 (5548) 5548 ซ่อมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นดุหนุ ต.บอ่หนิ อ.สิเกา จ.ตรัง 150,000              
 (5549) 5549 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ สปช 105/29โรงเรียนบา้นแหลมไทร ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 150,000              
 (5550) 5550 ทาสี อาคารเรียน ป 1 ก และอาคารเรียน สปช 107/26โรงเรียนบา้นกันตังใต้ ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง 100,000              
 (5551) 5551 ซ่อมเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบา้นไสบอ่ ต.นาวง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 100,000              
 (5552) 5552 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน ป 1 ก และ สปช 102/26โรงเรียนบา้นพรุจูด ต.บอ่หนิ อ.สิเกา จ.ตรัง 100,000              
 (5553) 5553 ซ่อมเปล่ียนฝ้ายิปซัม อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบา้นหนองบวัน้อย ต .หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง 100,000              
 (5554) 5554 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนฝ้าเพดาน  เปล่ียนกระดานด้า ซ่อมพืน้ระเบยีงอาคาร อาคารเรียน 017/29 โรงเรียนวัดน้้า

ฉ่า ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
150,000              

 (5555) 5555 ซ่อมเปล่ียนหลังคา โรงอาหารโรงเรียนบา้นไชยภกัดี ต .อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 147,400              
 (5556) 5556 ซ่อมเสาธงโรงเรียน  ซ่อมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นแหลมมะขาม ต .เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 150,000              
 (5557) 5557 ซ่อมเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบา้นนาเหนือ ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง 100,000              
 (5558) 5558 ทาสีภายใน อาคารเรียน สปช 102/26โรงเรียนบา้นน้้าฉา ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง 100,000              
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 (5559) 5559 ซ่อมแซมปรับพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง ซ่อมเปล่ียนสุขภณัฑ์หอ้งน้้า ทาสีอาคาร ซ่อมประตูอลูมิเนียม ซ่อมเปล่ียนทอ่น้้า

 ส้วม รย 601/43 ซ่อมเปล่ียนเหล็กดัด ประตู หน้าต่าง อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบา้นหว้ยไทร ต.นาเมืองเพชร
 อ.สิเกา จ.ตรัง

100,000              

 (5560) 5560 อาคารเรียน ป 1 ก  ซ่อมเปล่ียนผ้าเพดาน ทาสีภายใน  เปล่ียนกระจกฝ้าโรงเรียนบา้นหนองยูง ต.เขาขาว อ.หว้ย
ยอด จ.ตรัง

100,000              

 (5561) 5561 ทาสีภายนอกอาคารเก่า แบบ อก.ตร.101 ติดต้ังตะแกรงเหล็กอาคารประกอบโรงเรียนบา้นคลองลุ ต .คลองลุ อ.
กันตัง จ.ตรัง

149,000              

 (5562) 5562 ติดต้ังฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบ และติดต้ังรางน้้าสังกะสี อาคารเรียน แบบ สปช .101/26โรงเรียนบา้นจุปะ ต.
กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง

100,000              

 (5563) 5563 ทาสีร้ัวโรงเรียน ซ่อมคันคูถนน และคูสนามโรงเรียนโรงเรียนวัดนาวง ต.บางกุ้ง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 150,000              
 (5564) 5564 อาคารอเนกประสงค์ ซ่อมหน้าต่างกระจกบานเล่ือน ประตูกระจก ก่อผนังอิฐฉาบปนูเรียบ ทาสีโรงเรียนบา้นเกาะ

ลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
100,000              

 (5565) 5565 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ทาสีภายในอาคารเรียนโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ต.วังคีรี อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 150,000              
 (5566) 5566 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด โรงอาหารโรงเรียนบา้นควนพญา ต .บางกุ้ง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 150,000              

 (5567) 5567 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนตาข่ายกั้นหอ้งโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าเย็น ต .หนองช้างแล่น อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 100,000              
 (5568) 5568 ปกูระเบือ้งเคลือบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นโคกยาง ต .โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง 150,000              
 (5569) 5569 อาคารเรียน ป 1 ก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่ยาง ต .ทา่สะบา้ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 100,000              
 (5570) 5570 ซ่อมทางเทา้ พร้อมหลังคาโรงเรียนบา้นนาเมืองเพชร ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 150,000              
 (5571) 5571 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ ป .1 กโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา ต.บางเปา้ อ.กันตัง จ.ตรัง 150,000              
 (5572) 5572 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบกระเบือ้ง พร้อมค่าร้ือถอนโรงเรียนบา้นเขาพรุ

เสม็ด ต.วังคีรี อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
100,000              

 (5573) 5573 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ซ่อมประตูหน้าต่าง ,อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โครงหลังคา
ไม้ ซ่อมเสาคอนกรีตและผนังหอ้ง ติดต้ังประตูกระจก หน้าต่างกระจกบานเล่ือน ติดต้ังฝ้าเพดานฉาบเรียบ
โรงเรียนบา้นหนองหมอ ต.นาวง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

150,000              

 (5574) 5574 อาคารอเนกประสงค์ และโรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นหนองราโพ ต .หว้ยนาง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 100,000              

 (5575) 5575 ถมดินปรับพืน้และปพูืน้กระเบือ้งเซรามิก เปล่ียนโถส้วม ซ่อมฝาผนัง หน้าต่าง และทาสี อาคารเรียน แบบ ป .1 
กโรงเรียนบา้นควนตัง ต.เขาปนู อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

100,000              

 (5576) 5576 ทาสีอาคารเก่า ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน แบบ สปช .105/29โรงเรียนบา้นทา่ปาบ ต.บอ่น้้าร้อน อ.กันตัง
 จ.ตรัง

100,000              

 (5577) 5577 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นทอนเหรียน ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง 150,000              
 (5578) 5578 ?อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบา้นบางเตา ต .คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง 100,000              
 (5579) 5579 ติดต้ังฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบคร่าวไม้เนือ้แข็ง อาคารเรียน แบบ ป .1 กโรงเรียนบา้นย่านซ่ือ ต.ย่านซ่ือ อ.

กันตัง จ.ตรัง
99,700                

 (5580) 5580 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดโรงเรียนบา้นต้นปรง ต.วังมะปรางเหนือ
 อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

200,000              

 (5581) 5581 ปพูืน้กระเบือ้ง ซ่อมเปล่ียนประตูบาน่เหล็ก อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบา้นไสต้นวา ต.บอ่หนิ อ.สิเกา จ.ตรัง 150,000              
 (5582) 5582 เปล่ียนฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบ ทาสี อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26โรงเรียนวัดปากแจ่ม ต.ปาก

แจ่ม อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5583) 5583 ทาสีภายนอก อาคารเรียน แบบ ป.1 ก และ แบบ อก.ตร.101, ปพูืน้กระเบือ้งเซรามิก โรงอาหารโรงเรียนบา้น

หนองศรีจันทร์ ต.หนองบวั อ.รัษฎา จ.ตรัง
150,000              

 (5584) 5584 เปล่ียนฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบ ทาสี อาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นล้าภรูา ต.ล้าภรูา อ.หว้ย
ยอด จ.ตรัง

150,000              

 (5585) 5585 อาคาเรียน ป 1 ก ขนาด 2 หอ้งเรียน ทาสี  
อาคารเรียน ป 1 ก ขนาด 4 หอ้งเรียน ทาสี  
อาคารเรียน สปช 102/26 ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยต่อ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

150,000              

 (5586) 5586 เปล่ียนฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด คร่าวอลูมิเนียนท.ีบาร์. และคร่าวโลหะชุบสังกะสี อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
 ;ปล่ียนฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด คร่าวอลูมิเนียมท.ีบาร์.อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นควนอารี ต .บางดี อ.หว้ย
ยอด จ.ตรัง

100,000              

 (5587) 5587 ซ่อมแซมส้วมระดับนักเรียนอนุบาล แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) ขนาด 4 ทีน่ัง่ โดยซ่อมพืน้คอนกรีต เสาคอนกรีตและ
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปพูืน้ส้าเร็จรูป ทาสีกันสนิม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนบล๊อคช่องแสง ติดต้ังฝ้า
เพดานแขวน ก่อผนังคอนกรีตบล๊อคโรงเรียนวัดคีรีวิหาร ต.เขากอบ อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

150,000              

 (5588) 5588 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน แบบ ป .1 ก และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นทุง่สมอ ต .ควนเมา อ.รัษฎา
 จ.ตรัง

100,000              

 (5589) 5589 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ซ่อมหน้าต่าง เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเรียน แบบ 017 ; ซ่อมพืน้โรงอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขัดหยาบ โรงอาหารโรงเรียนบา้นหนองชุมแสง ต .อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

200,000              

 (5590) 5590 ติดต้ังฝ้าเพดาน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา อาคารเรียน แบบ สปช .105/29, ซ่อมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
โรงเรียนบา้นบาตูปเูต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

150,000              

 (5591) 5591 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก  ทาสี และติดต้ังเหล็กดัดประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นบาตูปเูต๊ะ สาขาบา้นหลังเขา ต .
เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

100,000              

 (5592) 5592 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีภายนอก อาคารเรียน อก ตร 101โรงเรียนบา้นเกาะเต่า ต.ในเตา อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 150,000              
 (5593) 5593 ซ่อมเปล่ียนบนัได ทาสีภายนอกภายใน ทาสีชั้นวางหนังสือ ทาสีฝ้าเพดาน ซ่อมเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา อาคาร

หอ้งสมุด ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นโพธิ์น้อย ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง
100,000              

 (5594) 5594 ซ่อมเปล่ียนฝ้าหน้าต่าง อาคารเรียน ป 1 ก 
ปพูืน้กระเบือ้ง โรงอาหารโรงเรียนบา้นควนตุ้งกู ต .กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

140,100              

 (5595) 5595 ซ่อมเปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน สปช 
106/26 และหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นฉางหลาง ต .ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

150,000              

 (5596) 5596 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ทาสีอาคารเก่าภายนอกและภายใน ติดต้ังเหล็กดัดประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นพรุใหญ่ 
ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง

100,000              

 (5597) 5597 ซ่อมเปล่ียนหลังคา และไม้้โครงหลังคา อาคารเรียน ป 1 ขโรงเรียนวัดหว้ยนาง (วันครู2501) ต.หว้ยนาง อ.หว้ย
ยอด จ.ตรัง

150,000              

 (5598) 5598 อาคารเรียน ป 1 ก ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง ซ่อมเปล่ียนบานหน้าต่าง ประตูโรงเรียนวัดถ้า้พระพทุธ ต.หนองบวั 
อ.รัษฎา จ.ตรัง

100,000              

 (5599) 5599 อาคารแบบอื่น ๆ สร้างเอง ซ่อมเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ติดต้ังฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทุง่ศาลา ต .บางกุ้ง อ.หว้ย
ยอด จ.ตรัง

150,000              

 (5600) 5600 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก  ท้าผนังซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ คร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นมดตะนอย ต .เกาะลิบง อ.
กันตัง จ.ตรัง

150,000              

 (5601) 5601 อาคารเรียน ป 1 ก ติดต้ังฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองบวั ต.หนองบวั อ.รัษฎา จ.ตรัง 100,000              
 (5602) 5602 อาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทุง่ยางงาม ต .บางดี อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (5603) 5603 อาคารเรียน แบบ ป. ก เปล่ียนประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด ปกูระเบือ้ง ทาสี เปล่ียนระบบไฟฟา้ฝ้า

เพดานโรงเรียนวัดสิทธิโชค ต.ล้าภรูา อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
100,000              

 (5604) 5604 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ร้ือถอนฝ้าเพดานเดิม ติดต้ังฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด ติดต้ังรางน้้าโรงเรียนบา้น
คลองคุ้ย ต.หว้ยยอด อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

150,000              

 (5605) 5605 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หลัง ติดต้ังฝ้าเพดานฉาบเรียบพร้อมทาสี เปล่ียนประตูกระจกบาน
เล่ือน หน้าต่างบานเล่ือนโรงเรียนบา้นเขากอบ ต.เขากอบ อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

150,000              

 (5606) 5606 อาคาร อก ตร 103  เปล่ียนประตู ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนทอ่น้้า ทาสี หอ้งน้้า ซ่อมแซมร้ัว โรงเรียนบา้นเหนือ
คลอง ต.บางกุ้ง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

100,000              

 (5607) 5607 ซ่อมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนโรงเรียนบา้นไทรบว่ง ต .หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง 150,000              
 (5608) 5608 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก?ติดต้ังฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด บผุนังไม้อัดหอ้งคอมพวิเตอรโรงเรียนบา้นควนเลียบ ต .

หนองช้างแล่น อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
100,000              

 (5609) 5609 อาคารเรียน แบบองค์การ ป.1 ก ซ่อมแซมประตูและหน้าต่างไม้, ติดต้ังเหล็กดัดประตู หน้าต่าง พร้อมทาสี,ทาสี
โรงเรียนบา้นหวัหนิ ต.บอ่หนิ อ.สิเกา จ.ตรัง

150,000              

 (5610) 5610 อาคารโรงอาหาร ซ่อมเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง ซ่อมรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นน้้าราบ ต .บางสัก อ.
กันตัง จ.ตรัง

100,000              

 (5611) 5611 อาคารเรียน ป 1 ก ซ่อมเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นช่องหาร ต .วังมะปราง
เหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

144,400              

 (5612) 5612 ซ่อมแซมเหล็กดัดอาคารเรียน สปช.105/29 ซ่อมแซมขอบถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองสองพีน่้อง ต .
หนองช้างแล่น อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

150,000              

 (5613) 5613 เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคารส้านักงานโรงเรียนสพป.ตรัง เขต 2 ต.หว้ยยอด อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 300,000              
 (5614) 5614 ปกูระเบือ้งเคลือบอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนวัดทุง่ใหญ่ ต.ทา้สะบา้ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 100,000              
 (5615) 5615 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นพรุเตย ต .กะลาเส อ.สิเกา

 จ.ตรัง
150,000              

 (5616) 5616 ซ่อมแซมร้ัวหน้าโรงเรียนโรงเรียนบา้นทุง่ต่อ ต.ทุง่ต่อ อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 150,000              
 (5617) 5617 ปรับภมูิทศัน์โรงเรียน โดยปพูืน้ลานหน้าเสาธงด้วยคอนกรีตและบล๊อคปพูืน้โรงเรียนบา้นหาดยาว ต .เกาะลิบง อ.

กันตัง จ.ตรัง
100,000              

 (5618) 5618 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนประตุบานสวิง หน้าต่างบานกระทุง้ กระจกช่องแสง เปล่ียนฝ้าเพดานและระบบ
ไฟฟา้ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นตะเคียนหลบฟา้ ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง

99,800                

 (5619) 5619 อาคารเรียน ป 1 ก ซ่อมเปล่ียนหน้าต่าง 
บา้นพกัครู ซ่อมเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารหอ้งสมุด ซ่อมประตูเหล็ก หน้าต่าง โรงอาหาร 
ซ่อมเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นควนหนองยาง ต .หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง

100,000              

 (5620) 5620 ซ่อมถนนคอนกรีต โรงเรียนบา้นบางเปา้ ต .บางเปา้ อ.กันตัง จ.ตรัง 150,000              
 (5621) 5621 อาคารเรียน ป 1 ก เปล่ียนบานประตู  หน้าต่าง อาคารประกอบ  เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมโรงเรียนสวนปา่ประชาอุปถัมภ์

 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
100,000              

 (5622) 5622 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นทา่โต๊ะเมฆ ต .นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง 100,000              
 (5623) 5623 อาคาร ป 1 ก เปล่ียนประเบือ้งหลังคา ซ่อมผนัง ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบางค้างคาว 

ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
100,000              

 (5624) 5624 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง อาคาร อก ตร 101 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียน
บา้นคลองโตน ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

150,000              

 (5625) 5625 ซ่อมฝ้าเพดานอาคารเรียน ป1 ก  อาคารเรียนอก.ตร. และอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนบา้นบางสัก ต .บางสัก อ.
กันตัง จ.ตรัง

150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (5626) 5626 อาคารเรียน สปช 107  หลังที ่1 ซ่อมเปล่ียนหน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้ง ซ่อมผนัง อาคารเรียน สปช 107  หลังที ่2 

ซ่อมเปล่ียนหน้าต่าง อาคารเรียน สปช 105/29 ซ่อมหน้าต่าง ประตู ระบบไฟฟา้ โรงอาหาร ซ่อมตะแกรงเหล็ก
ซ่อมทางเทา้ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง

200,000              

 (5627) 5627 ซ่อมเปล่ียนหน้าต่างวงกบอาคารเรียน ป.1ก และอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนวัดเขาพระ ต.คลองปาง 
อ.รัษฎา จ.ตรัง

150,000              

 (5628) 5628 ซ่อมเปล่ียนหลังคาอาคารเรียน ป.1ก จ้านวน 2 หลังโรงเรียนบา้นคลองมวน ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง 199,900              
 (5629) 5629 อาคารเรียน สปช 105/29 ซ่อมเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดควนเมา ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 150,000              
 (5630) 5630 อาคารอเนกประสงค์  ซ่อมเปล่ียนฝ้าเพดาน 

อาคารเรียนแบบ ป 1 ก ซ่อมเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแตะหร้า ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
100,000              

 (5631) 5631 ทาสี เปล่ียนประตู เปล่ียนเหล็กดัดอาคารเรียน ป.1ก  เปล่ียนหน้าต่าง ทาสีอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนวัด
โคกเลียบ ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง

150,000              

 (5632) 5632 อาคารเรียน สปช 102/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี เปล่ียนหน้าต่าง เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนกมลศรี ต.กะลาเส อ.สิ
เกา จ.ตรัง

150,000              

 (5633) 5633 ทาสี เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตูเหล็กอาคารอเนกประสงค์  ทาสี ซ่อมเปล่ียนเหล็กดัดอาคารเรียน สปช. 202/2526
 อาคาร อก.ตร.1 ต.โรงเรียนบา้นซา ต.บางดี อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

150,000              

 (5634) 5634 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก  ติดต้ังฝ้าเพดานภายในฉาบเรียบโรงเรียนบา้นหนองมวง ต .ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 100,000              
 (5635) 5635 อาคารเรียน 017 งานทาสีโรงเรียนบา้นอ่าวตาลคู่ ต.บางปดิ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 100,000              
 (5636) 5636 อาคารเรียน สปช.103/26 งานทาสี อาคารเรียน ป.1 ข งานทาสีโรงเรียนวัดดินแดง ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 100,000              

 (5637) 5637 อาคารเรียน สปช.102/26 งานรางน้้า งานประตูและหน้าต่าง อาคารเรียน สปช .103/26 งานรางน้้า งานประตู
และหน้าต่างโรงเรียนบา้นเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ)์ ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด

100,000              

 (5638) 5638 อาคารเรียน ป.1 ข งานร้ือถอน งานพืน้โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ 
จ.ตราด

100,000              

 (5639) 5639 อาคารเรียน ป.1 ข หลังที ่1 และ หลังที ่2 งานทาสีโรงเรียนบา้นสวนใน ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 100,000              
 (5640) 5640 อาคารเรียน ป.1 ข งานพืน้ งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นนาเกลือ ต.ช้าราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 100,000              
 (5641) 5641 อาคารเรียน ป.1 ข งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเนินดินแดง ต .คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 100,000              
 (5642) 5642 อาคารเรียน ป.1 ข เปล่ียนพืน้ไม้ งานพืน้ งานร้ือถอนโรงเรียนวัดทา่หาด ต .แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 100,000              
 (5643) 5643 อาคาร ป.1 ข งานพืน้ งานหลังคา  อาคารประกอบ งานพืน้ งาทาสีโรงเรียนวัดบางปดิบน ต .บางปดิ อ.แหลมงอบ

 จ.ตราด
99,300                

 (5644) 5644 อาคารเรียน ป.1 ข งานทาสีโรงเรียนบา้นเปร็ดใน ต.หว้งน้้าขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 100,000              
 (5645) 5645 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ งานผนังคอนกรีตโรงเรียนวัดตะกาง ต .ตะกาง อ.เมืองตราด

 จ.ตราด
100,000              

 (5646) 5646 อาคารเรียน ป.1 ข และ 017  งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นบางปรง ต .หว้ยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 97,800                
 (5647) 5647 อาคารเรียน ป.1ข งานสีโรงเรียนวัดหนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 100,000              
 (5648) 5648 อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง งานทาสีโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 100,000              
 (5649) 5649 อาคารเรียน 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดพนมพริก ต .แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 99,600                
 (5650) 5650 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 100,000              
 (5651) 5651 อาคารเรียน 105/29 งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนวัดเสนาณรงค์ ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 100,000              
 (5652) 5652 อาคารเรียน ป.1 ข งานรางน้้าสแตนเลสโรงเรียนวัดสลัก ต .ทา่โสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 99,700                
 (5653) 5653 อาคารเรียน ป.1 ข งานเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง  อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง

โรงเรียนบา้นมณฑล ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด
100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5654) 5654 อาคารเรียน สปช.101/26 งานบนัได งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบา้นแหลมทองหลาง ต .

แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
100,000              

 (5655) 5655 อาคารเรียน สปช.105/29  งานปพูืน้กระเบือ่งโรงเรียนบา้นโขดทราย ต .หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 100,000              
 (5656) 5656 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นตาหนึก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 100,000              
 (5657) 5657 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ต .เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 100,000              

 (5658) 5658 อาคารเรียน 017 งานมุง้ลวด งานพืน้โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบลูอุปถัมภ)์ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.
ตราด

100,000              

 (5659) 5659 อาคารเรียน 017 งานทาสีโรงเรียนวัดบปุผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ)์ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 100,000              
 (5660) 5660 อาคารเรียน สปช.104/26 งานผ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองแอ่ง ต.บอ่พลอย อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 100,000              
 (5661) 5661 อาคารเรียน 017 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นคลองศอก (เพิม่ประชาราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.ทา่โสม อ.เขา

สมิง จ.ตราด
100,000              

 (5662) 5662 อาคารเรียน ป.1 ข งานรางน้้าโรงเรียนบา้นจัดสรร ต .บอ่พลอย อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 100,000              
 (5663) 5663 อาคารเรียน สปช.105/29 งานล้างท้าความสะอาดพืน้ผิว งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่ประดู่ ต .วังกระแจะ อ.เมือง

ตราด จ.ตราด
100,000              

 (5664) 5664 อาคารอนุบาล (สร้างเอง) งานฝ้า งานสี งานพืน้โรงเรียนบา้นแหลมพร้าว ต .อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 100,000              
 (5665) 5665 อาคารหอ้งสมุด งานสี  อาคารเอนกประสงค์  งานพืน้   ปรับปรุงภมูิทศัน์ งานลานพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก

โรงเรียนวัดบางปดิล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) ต.บางปดิ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
100,000              

 (5666) 5666 อาคารหอ้งสมุด งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองเจ้า ต .เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 100,000              
 (5667) 5667 อาคารเรียเอนกประสงค์ 312 งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน-ผนังบงัแดด งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ งานทาสี

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บา้นนนทรีย์) ต.นนทรีย์ อ.บอ่ไร่ จ.ตราด
100,000              

 (5668) 5668 อาคารเอนกประสงค์ 312 (โรงอาหาร) งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  อาคารเอนกประสงค์ 312 (หอ้งสมุด) งานปู
พืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหว้งพฒันา ต .แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด

100,000              

 (5669) 5669 อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง งานร้ือถอน งานพืน้ งานหน้าต่าง งานผนัง งานสีโรงเรียนวัดหว้งน้้าขาว ต .
หว้งน้้าขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด

99,500                

 (5670) 5670 อาคารเอนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ งานเหล็กโครงสร้างรูปภณัฑ์ งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นทุง่ไก่ดัก ต .ทา่กุ่ม อ.
เมืองตราด จ.ตราด

100,000              

 (5671) 5671 ปรับปรุงภมูิทศัน์ งานรางระบายน้้ามาตรฐาน สพฐ .โรงเรียนบา้นคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 100,000              
 (5672) 5672 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) งานร้ือถอน งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นอ่าวพร้าว ต .เกาะกูด อ.

เกาะกูด จ.ตราด
100,000              

 (5673) 5673 ส้วม งานสุขภณัฑ์ งานพืน้ งานผนัง งานประตูโรงเรียนบา้นเนินตาแมว ต .วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 100,000              
 (5674) 5674 ส้วมแบบกรมสามัญ 2 หอ้ง งานพืน้ งานฉาบปนู งานประตู งานทาสี  ส้วมแบบกรมสามัญ 5 หอ้ง งานพืน้ งาน

ฉาบปนู  ปรับปรุงภมูิทศัน์ทางเดินโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด
99,500                

 (5675) 5675 ส้วม 401 4ทีน่ัง่ งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานทาสี งานประตู งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นธรรมชาติล่าง ต .
คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

100,000              

 (5676) 5676 อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี โรงเรียนบา้นตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ)์ ต.ทุง่นนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 100,000              
 (5677) 5677 อาคารเรียน 104/26 งานทาสี งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดสะพานหนิ ต .แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.

ตราด
150,000              

 (5678) 5678 อาคารเรียน 102/26 งานประตู งานรางน้้า  บา้นพกัครู 2 หลัง งานหลังคา งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นปะ
เดา ต.ด่านชุมพล อ.บอ่ไร่ จ.ตราด

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5679) 5679 อาคารเรียน ป.1 ข งานทาสี  อาคารเรียน สปช.103/26 (อนุบาล) งานมุง้ลวดโรงเรียนวัดบางปรือ ต .หว้ยแร้ง อ.

เมืองตราด จ.ตราด
149,900              

 (5680) 5680 อาคารเรียนปฐมวัย งานร้ือถอน งานหลังคา งานประตูโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ต .เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 150,000              
 (5681) 5681 อาคารเรียนแบบ 017 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเอนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัด

ประณีต ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
150,000              

 (5682) 5682 อาคารเรียน ป.1 ข งานขัดพืน้ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ งานทาสีภายใน -ภายนอกโรงเรียนอัมพรจินตกานนท ์ต.
หนองบอน อ.บอ่ไร่ จ.ตราด

150,000              

 (5683) 5683 อาคารเรียน 017 งานประตู อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นเกษมสุข ต .เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 149,400              

 (5684) 5684 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบวั (รัตนวงศ์ราษฎร์บ้ารุง) ต.วังกระแจะ อ.
เมืองตราด จ.ตราด

150,000              

 (5685) 5685 อาคารเรียน วันครู งานพืน้ อาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลวัดน้้าเชี่ยว ต .น้้าเชี่ยว อ.แหลม
งอบ จ.ตราด

150,000              

 (5686) 5686 อาคารเรียน 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดช้างทนู ต .ช้างทนู อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 150,000              
 (5687) 5687 อาคารเรียนชั่วคราวแบบกรมสามัญ งานทาสีโรงเรียนวัดฆ้อ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 149,900              
 (5688) 5688 อาคารเรียน 008 งานสีโรงเรียนวัดแหลมหนิ ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 148,400              
 (5689) 5689 อาคารเรียน ป.1 ข งานร้ือถอน งานพืน้ งานผนัง งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นอ่างกะปอ่ง ต .ทา่โสม อ.เขาสมิง จ.

ตราด
150,000              

 (5690) 5690 อาคารเรียน ป.1 ข งานสี งานพืน้หอ้งเรียน อาคารเรียน 017 งานสีภายใน  หอ้งสมุด งานสีภายในโรงเรียนบา้น
ดงกลาง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

150,000              

 (5691) 5691 อาคารเรียน 017 งานทาสี  อาคารเรียน 008 งานทาสีโรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) ต.หนองเสม็ด
 อ.เมืองตราด จ.ตราด

150,000              

 (5692) 5692 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดไทรทอง ต .หนองโสน อ.เมืองตราด จ.
ตราด

142,000              

 (5693) 5693 อาคารเรียน 008 งานสี  อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง งานทาสี อาคารอนุบาล งานทาสี ส้วม งานประตู งานปู
กระเบือ้งพืน้ งานปกูระเบือ้งผนัง งานสุขภณัฑ์โรงเรียนวัดทา่โสม (คุณสารราษฎร์บ้ารุง) ต.ทา่โสม อ.เขาสมิง จ.
ตราด

150,000              

 (5694) 5694 อาคารเรียน 017 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 148,500              
 (5695) 5695 อาคารเรียน 105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 150,000              
 (5696) 5696 อาคารเรียน 017 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเจียรพฒันา ต .เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 148,500              
 (5697) 5697 อาคารเรียน สปช.104/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  อาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอนสูง 

ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
150,000              

 (5698) 5698 อาคารเรียน สปช.103/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ หอ้งสหกรณ์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ   ส้วม 4 ทีน่ัง่ งาน
ทาสี งานประตู งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นโปง่ ต .วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด

149,800              

 (5699) 5699 อาคารเรียน ป.1 ข งานทาสีโรงเรียนคลองขวาง ต .ทา่กุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 147,200              
 (5700) 5700 อาคารเรียน 017 งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี  อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ

โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
150,000              

 (5701) 5701 อาคารเรียน สปช.2/28 งานทาสีโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ)์ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 150,000              

 (5702) 5702 อาคารเรียน สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนอนุบาลบอ่พลอยราษฎร์รังสรรค์ ต .บอ่พลอย อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 148,800              
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 (5703) 5703 อาคารเรียน 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาหารหอประชุม 100/27 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียน

บา้นคลองประทนุ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
149,900              

 (5704) 5704 อาคารเรียน 017 หลังที ่1 งานทาสี  อาคารเรียน 017 หลังที ่2 งานทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นเขาสมิง ต.เขาสมิง อ.
เขาสมิง จ.ตราด

149,000              

 (5705) 5705 อาคารเอนกประสงค์ งานร้ือถอน งานหลังคา งานพืน้ งานประตู งานสีโรงเรียนวัดแหลมกลัด ต .แหลมกลัด อ.
เมืองตราด จ.ตราด

150,000              

 (5706) 5706 อาคารหอ้งสมุด งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดคลองขุด ต .หว้ยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 150,000              
 (5707) 5707 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานหลังคา งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นหาดเล็ก ต .หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ 

จ.ตราด
150,000              

 (5708) 5708 อาคารเรียน ป.1ข งานผนัง อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานเหล็กโครงสร้าง งานทาสี โรงเรียนเพยีงหลวง 6
 ในทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ต.นนทรีย์ อ.บอ่ไร่ จ.ตราด

150,000              

 (5709) 5709 อาคารเอนกประสงค์ สปช.105/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนบา้นตากแว้ง ต .บอ่พลอย อ.บอ่ไร่ จ.
ตราด

149,000              

 (5710) 5710 อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานไม้แปรรูป งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี อาคารปฐมวัย งานทาสีโรงเรียน
ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บ้ารุง) ต.บางปดิ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

150,000              

 (5711) 5711 อาคารเอนกประสงค์ งานทาสีโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์ อุปถัมภ)์ ต.ช้าราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 150,000              

 (5712) 5712 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 งานทาสีโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา ต.หนองบอน อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 150,000              
 (5713) 5713 อาคารอเนกประสงค์ (อาคารอนุบาล) งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นสระใหญ่ ต.นนทรีย์ อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 148,600              
 (5714) 5714 โรงฝึกงาน งานทาสี  ส้วม งานทาสี บา้นพกัครูหลังที ่1 - 4 งานทาสีโรงเรียนวัดสลักเพชร ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะ

ช้าง จ.ตราด
150,000              

 (5715) 5715 อาคารโรงฝึกงาน 312 งานสี งานปพูืน้ งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ต .ทา่กุ่ม อ.เมืองตราด 
จ.ตราด

150,000              

 (5716) 5716 อาคารเอนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.
ตราด

150,000              

 (5717) 5717 ปรับปรุงภมูิทศัน์ งานรางระบาบน้้า ค.ล.ส.รูปตัววีโรงเรียนบา้นไร่ปา่ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 150,000              
 (5718) 5718 ปรับปรุงภมูิทศัน์ งานถนนคอนกรีต งานรางระบายน้้า โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม - บญุอยู่ อุทศิ) ต.วังกระแจะ อ.เมือง

ตราด จ.ตราด
150,000              

 (5719) 5719 หอประชุม  งานทาสีโรงเรียนบา้นเนินตะบก ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 148,000              
 (5720) 5720 ปรับปรุงภมูิทศัน์ งานทาสีร้ัว  งานปรับปรุงร่องระบายน้้าโรงเรียนบา้นปะอา ต .บอ่พลอย อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 150,000              
 (5721) 5721 ปรับปรุงภมูิทศัน์ งานคอนกรีตบล๊อกปพูืน้ วัสดุถมบริเวณเพือ่ปรับระดับโรงเรียนชุมชนวัดทา่พริก (จริยาอุปถัมภ)์

 ต.ทา่พริก อ.เมืองตราด จ.ตราด
150,000              

 (5722) 5722 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ งานผนัง งานสุขภณัฑ์ งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ ต .อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.
ตราด

150,000              

 (5723) 5723 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ หลังที ่1 งานร้ือถอน งานหลังคา งานผนัง บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ หลังที ่2 งานร้ือ
ถอน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห)์ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด

149,600              

 (5724) 5724 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ งานร้ือถอน งานมุงหลังคา งานผนัง งานประตู -หน้าต่าง งานพืน้โรงเรียนชุมชนวัดบอ่ไร่
 ต.บอ่พลอย อ.บอ่ไร่ จ.ตราด

150,000              

 (5725) 5725 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 150,000              
 (5726) 5726 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 150,000              
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 (5727) 5727 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นปอ้งกันตนเองด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บอ่ไร่ จ.

ตราด
148,300              

 (5728) 5728 ส้วม 3 หลัง 13 ที ่งานเปล่ียนโถส้วม  งานประตูโรงเรียนวัดตาพลาย ต .สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 150,000              
 (5729) 5729 ส้วม สปช.601/26 งานหลังคา งานร้ือถอนกระเบือ้ง งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ งานทาสี งานประตู งานสุขภณัฑ์

โรงเรียนบา้นฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) ต.หว้ยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
150,000              

 (5730) 5730 อาคารเรียน 017 งานขูดล้างสี งานทาสีอาคารเก่าภายนอก งานทาสีอาคารเก่าภายใน งานพืน้ขัดมัน  ส้วม สปช .
601/26 งานร้ือถอน งานสุขภณัฑ์ งานเดินทอ่โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ต .คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

200,000              

 (5731) 5731 อาคารเรียน 324 ล งานสถาปตัยกรรม งานผนัง งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนอนุบาลตราด ต.บางพระ อ.เมือง
ตราด จ.ตราด

200,000              

 (5732) 5732 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา อาคารเรียน 105/29 (อนุบาล) งานหลังคา งานพืน้ อาคารเรียน 105/29 
(หอ้งปฏบิติัการ) งานหลังคาโรงเรียนบา้นคลองมะขาม ต .หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

200,000              

 (5733) 5733 อาคารเรียน สปช.2/28 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นเนินตาล ต .คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 200,000              
 (5734) 5734 อาคารเรียน สปช.301/26 งานทาสีภายในและภายนอกโรงเรียนบา้นคลองพร้าว ต .เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 199,900              

 (5735) 5735 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 งานทาสี  อาคารเรียน 216 ล และอาคารเรียนแบบกรมสามัญ งานเปล่ียน
บานประตูโรงเรียนบา้นหนองบอน ต.หนองบอน อ.บอ่ไร่ จ.ตราด

199,900              

 (5736) 5736 อาคารเอนกประสงค์ สปช.205/26 งานประตู งานหน้าต่าง  อาคารเอนกประสงค์ สปช.2/28 งานประตูโรงเรียน
บา้นทา่เรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด

200,000              

 (5737) 5737 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ งานรางระบายน้้า ค .ส.ล.รูปตัววี  อาคารเรียน 017 ก งาน
เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นคลองจาก ต .คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

200,000              

 (5738) 5738 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 100,000              
 (5739) 5739 อาคารเรียน สปช.101/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน ส้วมแบบ 601/26 งานประตู งานทาสี บา้นพกัครูแบบกรม

สามัญ งานทาสีโรงเรียนบา้นบางเบา้ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
150,000              

 (5740) 5740 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นมะนาว ต .บอ่พลอย อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 100,000              
 (5741) 5741 อาคารส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด งานทาสี ร้ัวและบา้นพกัผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาตราด งานทาสีโรงเรียนสพป.ตราด ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
300,000              

 (5742) 5742 อาคารเรียน ป.1 ฉ กั้นหอ้งกระจก ประตูบานเล่ือน มุง้ลวดพร้อมเหล็กดัดโรงเรียนชุมชนบา้นไม้งาม ต .ไม้งาม อ.
เมืองตาก จ.ตาก

100,000              

 (5743) 5743 อาคารเรียน ป.1 ข เปล่ียนหลังคาสังกะสี ทาสีโรงเรียนบา้นวังม่วง ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5744) 5744 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังต้าลึง ต .นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 100,000              
 (5745) 5745 อาคารเรียนแบบสร้างเอง กรุผนังอาคารด้วยไม้อัดโรงเรียนบา้นศรีคีรีรักษ ์ต .เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 100,000              
 (5746) 5746 อาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองบวัใต้ ต .หนองบวัใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5747) 5747 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นตลุกปา่ตาล ต .โปง่แดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5748) 5748 หอ้งน้้า - หอ้งส้วม เปล่ียนเสาโครงหลังคา สุขภณัฑ์ ทาสีโรงเรียนบา้นหนองกระทุม่ ต .โปง่แดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              

 (5749) 5749 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก ขุดดิน โครงสร้างหลังคา กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นลานเต็ง ต .วังประจบ อ.เมืองตาก 
จ.ตาก

100,000              

 (5750) 5750 อาคารเรียน ป.1 ก ,บา้นพกัครู 2 หลัง
- เปล่ียนหลังคากระเบือ้งพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนเขื่อนภมูิพล ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก

150,000              

 (5751) 5751 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก ต .หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 200,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5752) 5752 อาคารเรียน สปช.2/28 เปล่ียนบานประตูไม้สักโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 200,000              
 (5753) 5753 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเกาะอ้ายด้วน ต .วังหนิ อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5754) 5754 อาคารหอ้งสมุด เทพืน้ ก่อผนัง ติดต้ังกระจกบานเล่ือนโรงเรียนบา้นน้้าด้วน ต.วังหนิ อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5755) 5755 อาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีภายนอกโรงเรียนบา้นทา่ไม้แดง ต .วังหนิ อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5756) 5756 อาคารเรียน ป.1 ข. ผนังไม้ส้าเร็จรูปชุบสังกะสีโรงเรียนวัดสามเงา ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 100,000              
 (5757) 5757 อาคารโรงฝึกงาน , หอ้งเรียนอนุบาล ก่ออิฐ ฉาบปนู ติดต้ังหน้าต่างกระจก ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนชุมชนวัด

สันปา่ลาน ต.ตากออก อ.บา้นตาก จ.ตาก
150,000              

 (5758) 5758 ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลบา้นทา่ปยุ ต .สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 150,000              
 (5759) 5759 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นทุง่กระเชาะ ต .ทุง่กระเชาะ อ.บา้นตาก จ.ตาก 150,000              
 (5760) 5760 อาคารเรียน สปช.105/29 , อาคาร ป.1 ก ตึก ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนบานประตู พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลวัง

เจ้า ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
150,000              

 (5761) 5761 อาคารเรียน แบบ 015 เปล่ียนไม้ฝาหอ้งโรงเรียนชุมชนบา้นปา่มะม่วง ต.ปา่มะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5762) 5762 ปรับปรุงลานกีฬา เทพืน้คอนกรีต โรงเรียนบา้นวังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5763) 5763 อาคารเรียนแบบสร้างเอง เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ติดต้ังบานประตู หน้าต่างโรงเรียนดงซ่อม

พทิยาคม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
150,000              

 (5764) 5764 อาคารเรียน แบบ 008 ไม้ฝาเทยีม ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนชุมชนบา้นแม่ยะ ต .เกาะตะเภา อ.บา้นตาก จ.ตาก 100,000              
 (5765) 5765 อาคารเรียน ป.1 ฉ, อาคารเรียน 017 ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบา้นคลองหว้ยทราย ต .หนองบวัใต้ อ.เมือง

ตาก จ.ตาก
150,000              

 (5766) 5766 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง ประตูเล่ือน ตาข่ายโรงเรียนอนุบาลบา้นบอ่ไม้หว้า ต .น้้ารึม อ.เมืองตาก จ.
ตาก

150,000              

 (5767) 5767 อาคารเรียน สปช.203/26 ฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นหนองร่ม ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5768) 5768 อาคารเรียน สปช.105/29 ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์โรงเรียนวังหวายวิทยาคม ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 150,000              
 (5769) 5769 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ตะแกรงเหล็ก โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม ต .แม่สลิด อ.บา้นตาก 

จ.ตาก
150,000              

 (5770) 5770 อาคารเรียน สปช.105/29,อาคารเรียน แบบ 312 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนบานประตูโรงเรียนบา้นตากประถม
วิทยา ต.ตากตก อ.บา้นตาก จ.ตาก

200,000              

 (5771) 5771 อาคารเรียน สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่ไผ่ ต .ยกกระบตัร อ.สามเงา จ.ตาก 100,000              
 (5772) 5772 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นแม่สลิด ต .แม่สลิด อ.บา้นตาก จ.ตาก 150,000              
 (5773) 5773 อาคารเรียน สปช.101/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสว่างวิทยา ต .ตากตก อ.บา้นตาก จ.ตาก 100,000              
 (5774) 5774 อาคารเรียน ป.1 ข ฝ้าเพดาน พร้อมคร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นแม่พะยวบ ต.เกาะตะเภา อ.บา้นตาก จ.ตาก 100,000              
 (5775) 5775 หอ้งสมุด โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นลานหว้ยเด่ือ ต .

โปง่แดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
150,000              

 (5776) 5776 อาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ ต.เกาะตะเภา อ.บา้นตาก จ.ตาก 150,000              
 (5777) 5777 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นวังหนิ ต .วังหนิ อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5778) 5778 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโปง่แดง ต .โปง่แดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 150,000              
 (5779) 5779 อาคารเรียน แบบ 008 ทาสี ภายใน ภายนอกโรงเรียนบา้นลานสาง ต .แม่ทอ้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5780) 5780 อาคารเรียน ป.1 ข. เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ทาสี โรงเรียนเด่นวิทยา ต.หนองบวัเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5781) 5781 อาคารเรียน สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นหว้ยนึง่ ต .แม่ทอ้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5782) 5782 อาคารเรียน ป.1 ข เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง พืน้ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนน้้าดิบพทิยาคม ต .วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5783) 5783 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นยางโองนอก ต .แม่สลิด อ.บา้นตาก จ.

ตาก
150,000              

 (5784) 5784 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังไม้ส้าน ต .ตากออก อ.บา้นตาก จ.ตาก 100,000              
 (5785) 5785 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ตึก ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นปากวัง ต .ตากออก อ.บา้นตาก จ.ตาก 100,000              
 (5786) 5786 ร้ัวคอนกรีต ประตูเข้าออกโรงเรียนบา้นโสมง ต.บา้นนา อ.สามเงา จ.ตาก 100,000              
 (5787) 5787 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดพระธาตุน้อย ต .ตากตก อ.บา้นตาก จ.ตาก 100,000              

 (5788) 5788 บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ เทพืน้คอนกรีต ปกูระเบือ้ง บานประตู หน้าต่าง พร้อมวงกบโรงเรียนชุมชน
ชลประทานรังสรรค์ ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก

150,000              

 (5789) 5789 อาคารเรียน สปช.105/29 กระเบือ้งมุงหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนยางโองน้้าวิทยาคม ต .แม่สลิด อ.บา้นตาก 
จ.ตาก

150,000              

 (5790) 5790 อาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสี ภายนอก ภายใน บนัไดคอนกรีต บานประตูโรงเรียนบา้นตะเคียนด้วน ต .นาโบสถ์ อ.วัง
เจ้า จ.ตาก

100,000              

 (5791) 5791 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน โรงเรียนบา้นทา่เล่ ต .หนองบวัใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5792) 5792 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพรงตะเข้ ต .โปง่แดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5793) 5793 อาคารเรียน ป.1 ก ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนหมูบ่า้นตัวอย่าง ต .วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 150,000              
 (5794) 5794 อาคารเรียน สปช.105/26 ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นลานมะคร้อ ต .น้้ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5795) 5795 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ก่ออิฐผนังบล๊อกโรงเรียนบา้นวังไคร้มิตรภาพที ่102 ต.วังหมัน อ.

สามเงา จ.ตาก
100,000              

 (5796) 5796 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนหลังคากระเบือ้งพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นสันปา่ปว๋ย ต .บา้นนา อ.สามเงา จ.ตาก 100,000              

 (5797) 5797 อาคารเรียน ป.1 ข ไม้ 2 หลัง ทาสีภายใน ภายนอก กรุผนังไม้อัดโรงเรียนบา้นนาตาโพ ต .วังจันทร์ อ.สามเงา จ.
ตาก

100,000              

 (5798) 5798 อาคารเรียน สปช.105/29 กันสาด ขนาด 40 ม.x4.50 เมตร เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นมูเซอ ต.แม่ทอ้ อ.เมือง
ตาก จ.ตาก

150,000              

 (5799) 5799 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเกาะลาน ต .
สมอโคน อ.บา้นตาก จ.ตาก

100,000              

 (5800) 5800 อาคารเรียน แบบ 017 แผงบงัแดดบนัไดโรงเรียนบา้นดงยาง ต .ทุง่กระเชาะ อ.บา้นตาก จ.ตาก 100,000              
 (5801) 5801 บา้นพกัครู หลังคากระเบือ้ง ฝ้าเพดาน บานประตู หน้าต่าง ก่อฉาบ ทาสีโรงเรียนหนองเสือพทิยาคม ต .วังประจบ

 อ.เมืองตาก จ.ตาก
150,000              

 (5802) 5802 อาคารเรียน สปช.101/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงลาน ต .วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 100,000              
 (5803) 5803 ผนังกันดิน ทางระบายน้้าโรงเรียนบา้นหว้ยพลู ต.ทอ้งฟา้ อ.บา้นตาก จ.ตาก 150,000              
 (5804) 5804 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนศรีวิทยา ต .เกาะตะเภา อ.บา้นตาก จ.ตาก 150,000              
 (5805) 5805 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก, สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 150,000              

 (5806) 5806 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง ประตูเล่ือน ทาสีโรงเรียนบา้นคลองสัก ต .น้้ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5807) 5807 อาคารเรียน สปช.105/29 มุงหลังคากระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นนาโบสถ์ (น้อมมิตรอนุกูล)

 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
150,000              

 (5808) 5808 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนตชด .ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห ์2 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 150,000              
 (5809) 5809 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นชะลาดระฆัง ต.โปง่แดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 150,000              
 (5810) 5810 อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองบวัเหนือ ต .หนองบวัเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5811) 5811 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก กระเบือ้งมุงหลังคา ฝ้าแผ่นเรียบโรงเรียนบา้นหนองกระโห ้ต .ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 150,000              

 (5812) 5812 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก ,สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี เปล่ียนบานประตู  โรงเรียนบา้นหนองนกปกีกา ต .
โปง่แดง อ.เมืองตาก จ.ตาก

150,000              

 (5813) 5813 อาคารเรียนแบบสร้างเอง หอ้งน้้า-หอ้งส้วม กระเบือ้งลอนคู่ ฝาไม้ บานประตูโรงเรียนวัดปากหว้ยไม้งาม ต .หนอง
บวัเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก

100,000              

 (5814) 5814 อาคารเรียนแบบสร้างเอง เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นปากทางเขื่อนภมูิพล ต.วังหมัน อ.
สามเงา จ.ตาก

100,000              

 (5815) 5815 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก ทาสี ภายในภายนอก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นอูมวาบ ต .บา้นนา อ.สามเงา 
จ.ตาก

100,000              

 (5816) 5816 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนทรัพย์สมบรูณ์พทิยาคม ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 150,000              
 (5817) 5817 อาคารเรียน ป.1 ข. ฝ้ายิปซ่ัมอบร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีฝ้าโรงเรียนบา้นสันกลาง ต.แม่สลิด อ.บา้นตาก จ.ตาก 100,000              

 (5818) 5818 อาคารอเนกประสงค์ กระเบือ้งลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นสบยม (น้อมมิตรอนุกูล) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.
ตาก

100,000              

 (5819) 5819 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (แบบสร้างเอง)
- ปพูืน้กระเบือ้ง ฝ้าเพดาน บานประตู เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี ต .ยกกระบตัร อ.สามเงา จ.ตาก

150,000              

 (5820) 5820 อาคารเรียน ป.1 ฉ และ แบบ 008 ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนเสริมปญัญา ต .สมอโคน อ.บา้นตาก จ.ตาก 100,000              
 (5821) 5821 ร้ัวคอนกรีต ชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นฉลอม ต.ทอ้งฟา้ อ.บา้นตาก จ.ตาก 100,000              
 (5822) 5822 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นเนินมะล่ืน ต.ตลุกกลางทุง่ อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5823) 5823 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก บานประตู พร้อมวงกบ มุง้ลวด ทาสีโรงเรียนบา้นน้้าดิบ ต .สมอโคน อ.บา้นตาก จ.ตาก 150,000              
 (5824) 5824 อาคารเรียน สปช.105/29 กระเบือ้งมุงหลังคา เทพืน้คอนกรีต บานประตู หน้าต่าง พร้อมวงกบ ปพูืน้กระเบือ้ง

ก่อผนังโรงเรียนผาผ้ึงวิทยาคม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
200,000              

 (5825) 5825 อาคารเรียน แบบ 015 เปล่ียนฝาไม้หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นชะลาด ต .ปา่มะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              
 (5826) 5826 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26

- เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนหนิลาดนาไฮวิทยาคม ต .บา้นนา อ.สามเงา จ.ตาก
150,000              

 (5827) 5827 อาคารเรียน สปช.105/29,บา้นพกัภารโรง
- ปพูืน้กระเบือ้ง กันสาด ทาสีโรงเรียนบา้นวังโพ ต .วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก

150,000              

 (5828) 5828 อาคารเรียน สปช.105/29,ร้ัวลวดหนาม ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองเชียงคา ต .ยกกระบตัร อ.สามเงา จ.ตาก 150,000              

 (5829) 5829 อาคารเรียนแบบ 017 กระเบือ้งมุงหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ระวานสองแคว ต .ยกกระบตัร อ.
สามเงา จ.ตาก

150,000              

 (5830) 5830 อาคารเรียน ป.1 ข กั้นหอ้งเรียน ทาสี ฝ้าเพดาน ไม้เทยีมโรงเรียนบา้นคลองไม้แดง ต .ยกกระบตัร อ.สามเงา จ.
ตาก

100,000              

 (5831) 5831 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นสามเงา ต .สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 100,000              
 (5832) 5832 อาคารเรียน ป.1 ข. เปล่ียนผนังไม้โรงเรียนบา้นปา่ยางใต้ ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 100,000              
 (5833) 5833 อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบา้นหนองปลาไหล ต .เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 100,000              
 (5834) 5834 อาคารเรียน ป.1 ก ไม้ , ป.1 ก ตึก

- ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบา้นหนองชะลาบ ต .ตากตก อ.บา้นตาก จ.ตาก
100,000              

 (5835) 5835 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก ,สปช.105/29
- ทาสี ภายใน ภายนอกโรงเรียนบา้นหนองแขม ต .แม่ทอ้ อ.เมืองตาก จ.ตาก

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5836) 5836 อาคารเรียน อาคารประกอบ ฝ้าเพดานทบีาร์ กั้นหอ้ง ติดต้ังบานหน้าต่าง ประตู กระจกโรงเรียนบา้นทา่ตะคร้อ 

ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
100,000              

 (5837) 5837 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นตลุกกลางทุง่ ต .ตลุกกลางทุง่ อ.เมืองตาก จ.ตาก 150,000              
 (5838) 5838 อาคารเรียน สปช.105/29

- ทาสี ปพูืน้กระเบือ้ง ติดต้ังกระจกบานเล่ือนโรงเรียนบา้นปา่ยางตะวันตก ต .สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
150,000              

 (5839) 5839 หอ้งสมุดโรงเรียน ฝ้าเพดาน ฉาบผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นใหม่ ต.ทอ้งฟา้ อ.บา้นตาก จ.ตาก 100,000              
 (5840) 5840 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก ต่อเติมโครงหลังคา กระเบือ้งลอนคู่ ทาสีน้้ามัน เชิงชายไม้โรงเรียนบา้นหว้ยแม่บอน ต .แม่

สลิด อ.บา้นตาก จ.ตาก
100,000              

 (5841) 5841 โรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ก่อผนัง ฝาไม้เทยีม กระเบือ้งหลังคา เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นทา่ปยุตก 
ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก

100,000              

 (5842) 5842 หอ้งสมุดโรงเรียน แผงบงัแดดกระเบือ้ง , ปพูืน้กระเบือ้ง ประตูเหล็กม้วน บานเหล็ก ทาสี โรงเรียนบา้นใหม่เสรี
ธรรม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

100,000              

 (5843) 5843 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นประดาง (บญุธรรมจ้าปาอุปถัมภ)์ ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.
ตาก

100,000              

 (5844) 5844 อาคารเรียน สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยเหลือง ต .แม่ทอ้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 150,000              
 (5845) 5845 อาคารเรียน ป.1 ก ,ลานหน้าเสาธง

- ทาสี เทพืน้คอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนประชาพฒันา ต .ตากออก อ.บา้นตาก จ.ตาก
100,000              

 (5846) 5846 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง บานประตู หน้าต่างโรงเรียนอนุบาลรอดบ้ารุง ต .ตากออก อ.บา้นตาก จ.ตาก 150,000              

 (5847) 5847 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสะแกเครือ ต .วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 150,000              
 (5848) 5848 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก , ร้ัวโรงเรียน

- ทาสี ภายใน ภายนอกโรงเรียนบา้นทุง่กง ต .ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
100,000              

 (5849) 5849 โรงเก็บรถ
-หลังคามุงกระเบือ้ง , เทพืน้คอนกรีต ทางระบายน้้าโรงเรียนสพป.ตาก เขต 1 ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก

300,000              

 (5850) 5850 อาคารเรียนอาคารประกอบ
- ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนขุนหว้ยตากพฒันาศึกษา ต .ทอ้งฟา้ อ.บา้นตาก จ.ตาก

200,000              

 (5851) 5851 อาคารเรียน สปช.105/29 ,สปช.101/26
-ร้ัวตาข่าย ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังน้้าเย็น ต .นาโบส์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

150,000              

 (5852) 5852 อาคารเรียน หอ้งพกัครู และส้วม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนประตู ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นที
กะเปอ่ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

100,000              

 (5853) 5853 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นจกปก ต .ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 100,000              
 (5854) 5854 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ

โรงเรียนบา้นพะละ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
100,000              

 (5855) 5855 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นหว้ยโปง่ ต .แม่ต่ืน อ.แม่ระมาด จ.ตาก

100,000              

 (5856) 5856 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นทุง่มะขามปอ้ม ต .พระธาตุ อ.แม่ระมาด 
จ.ตาก

100,000              

 (5857) 5857 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นขุนหว้ยนกแล ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด 
จ.ตาก

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5858) 5858 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.

ตาก
100,000              

 (5859) 5859 อาคารเรียน ป.1 ก และอาคารอเนกประสงค์
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นต้นผ้ึง ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

100,000              

 (5860) 5860 ส้วม 4 หลัง และปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
งานระบบสุขภณัฑ์ ปา้ยโรงเรียนโรงเรียนบา้นแม่ตาวใต้ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

100,000              

 (5861) 5861 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ กั้นหอ้งเรียน
ติดต้ังหน้าต่าง ใส่ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยไม้แปน้ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

100,000              

 (5862) 5862 อาคารหอ้งดนตรีและหอ้งสมุด เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.พะวอ 
อ.แม่สอด จ.ตาก

100,000              

 (5863) 5863 อาคารเรียน ป.1 ข ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ติดต้ังรางน้้าสังกะสีโรงเรียนชุมชนบา้นแม่กุน้อย ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.
ตาก

100,000              

 (5864) 5864 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นปแูป ้ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 100,000              
 (5865) 5865 อาคารเรียน ร้ือวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา

เปล่ียนฝ้าเพดาน งานโครงสร้างเหล็กโรงเรียนบา้นแม่กลองเก่า ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
100,000              

 (5866) 5866 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นแม่กลองน้อย ต .โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 100,000              
 (5867) 5867 ถนน ค.ส.ล.ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นขุนหว้ยแม่ต้าน ต.แม่ต้าน อ.ทา่สองยาง จ.ตาก 150,000              
 (5868) 5868 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบา้นแม่โพ ต.แม่ต้าน อ.ทา่สองยาง จ.ตาก 150,000              

 (5869) 5869 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นแม่ออกผารู ต.แม่หละ อ.ทา่สองยาง จ.ตาก 150,000              
 (5870) 5870 โรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ รางระบายน้้า ทาสีโรงเรียนบา้นแม่สละเหนือ ต.แม่หละ อ.ทา่สองยาง จ.ตาก 150,000              

 (5871) 5871 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนฝ้าเพดาน        ก่อผนังอิฐบล๊อก ติดต้ังประตู หน้าต่าง ทาสี
โรงเรียนบา้นแม่สละ ต.แม่หละ อ.ทา่สองยาง จ.ตาก

150,000              

 (5872) 5872 โรงอาหาร ขยายหลังคา ก่อผนังอิฐบล๊อก ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นแม่วะหลวง ต.แม่วะหลวง อ.ทา่
สองยาง จ.ตาก

150,000              

 (5873) 5873 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นแม่จวาง ต.ทา่สองยาง อ.ทา่สองยาง จ.
ตาก

150,000              

 (5874) 5874 โรงอาหาร เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ติดตะแกรงเหล็ก
ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นอู่หู ่ต.แม่ต้าน อ.ทา่สองยาง จ.ตาก

150,000              

 (5875) 5875 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทุง่ถ้า้ ต.แม่ต้าน อ.ทา่สองยาง จ.ตาก 150,000              
 (5876) 5876 อาคารเรือนนักเรียนพกันอน ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตู

โรงเรียนบา้นแม่ต่ืน ต.ทา่สองยาง อ.ทา่สองยาง จ.ตาก
150,000              

 (5877) 5877 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นขุนหว้ยช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 150,000              
 (5878) 5878 อาคารเรียนและโรงอาหาร เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นมอเกอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.

ตาก
150,000              

 (5879) 5879 ถนน ค.ส.ล.ภายในโรงเรียนโรงเรียนรวมไทยพฒันา 6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 150,000              
 (5880) 5880 ร้ัวโรงเรียน ร้ัวด้านข้างโรงเรียนโรงเรียนบา้นวาเล่ย์ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 150,000              
 (5881) 5881 อาคารเรียนแบบสร้างเอง เปล่ียนฝ้าเพดาน ก่อผนังคอนกรีตบล๊อก เปล่ียนหน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี

โรงเรียนบา้นช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5882) 5882 อาคารเรียนและโรงอาหาร ติดต้ังกันสาด ขยายหลังคาโรงอาหารโรงเรียนบา้นหมืน่ฤาชัย ต.พบพระ อ.พบพระ จ.

ตาก
150,000              

 (5883) 5883 ร้ัวและประตูโรงเรียนโรงเรียนบา้นร่มเกล้า 3 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 150,000              
 (5884) 5884 อาคารเรียน สปช.105/29 ร้ือถอนฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟา้ โรงเรียนบา้นยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.

พบพระ จ.ตาก
150,000              

 (5885) 5885 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบา้นแม่ออกฮู ต.วาเล่ย์ อ.
พบพระ จ.ตาก

150,000              

 (5886) 5886 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นร่มเกล้า 4 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 150,000              
 (5887) 5887 อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนรวมไทยพฒันา 4 ต.รวมไทยพฒันา 

อ.พบพระ จ.ตาก
150,000              

 (5888) 5888 อาคารเรียนคอมพวิเตอร์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน ก่อผนังคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนรวมไทยพฒันา
 5 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก

150,000              

 (5889) 5889 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบา้นปา่คาใหม่ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

150,000              

 (5890) 5890 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นสันปา่ไร่ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 150,000              
 (5891) 5891 อาคารเรียนและโรงอาหาร งานระบบไฟฟา้ ก่อผนังคอนกรีตบล๊อก ส้วมในโรงอาหารโรงเรียนบา้นปา่ไร่เหนือ ต.

พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
150,000              

 (5892) 5892 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยบง ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 150,000              
 (5893) 5893 ส้วม งานร้ือถอนหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ก่อผนังคอนกรีตบล๊อก ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ งานสุขภณัฑ์ งาน

บอ่น้้าทิง้
โรงเรียนชุมชนบา้นแม่จะเราบา้นทุง่ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

150,000              

 (5894) 5894 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นสามหมืน่ ต.สามหมืน่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 150,000              
 (5895) 5895 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นปา่ไร่ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 150,000              
 (5896) 5896 อาคารหอ้งสมุด ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ติดต้ังฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 150,000              
 (5897) 5897 โรงอาหาร เปล่ียนหลังคาเมทลัชีท โรงเรียนบา้นขุนหว้ยแม่ทอ้ ต.สามหมืน่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 150,000              
 (5898) 5898 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยนกแล ต .แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 150,000              

 (5899) 5899 อาคารเรียน สปช.102/26 ติดต้ังฝ้าเพดาน ติดต้ังกระจกใส ทาสีโรงเรียนบา้นแม่ระมาดน้อย ต.ขะเนจื้อ อ.แม่
ระมาด จ.ตาก

150,000              

 (5900) 5900 อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาเมทลัชีท ติดต้ังกันสาดโรงเรียนบา้นแม่จะเราสองแคว ต.แม่จะเรา อ.แม่
ระมาด จ.ตาก

150,000              

 (5901) 5901 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นน้้าหอม ต.แม่ต่ืน อ.แม่ระมาด จ.ตาก 150,000              
 (5902) 5902 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแม่ระมาดราษฎร์บ้ารุง ต.แม่ระมาด อ.แม่

ระมาด จ.ตาก
150,000              

 (5903) 5903 อาคารเรียน เปล่ียนสังกะสีหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นแม่ปะเหนือ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 150,000              
 (5904) 5904 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหว้ยหนิฝน ต .แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 150,000              
 (5905) 5905 อาคารเรียน ป.1 ก และ ป.1 ข เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน ติดต้ังรางน้้าสังกะสี ทาสีโรงเรียนบา้น

น้้าดิบ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
150,000              

 (5906) 5906 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ก่อผนังคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนบา้นแม่กื้ดสามทา่ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.
ตาก

150,000              

 (5907) 5907 ถนน ค.ส.ล.ายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นแม่กุหลวง ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5908) 5908 อาคารหอ้งสมุด เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ก่อผนังคอนกรีตบล๊อก เปล่ียนประตู หน้าต่าง 

ติดต้ังรางริน ทาสีโรงเรียนบา้นม่อนหนิเหล็กไฟ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
150,000              

 (5909) 5909 อาคารโรงฝึกงาน แบบ 313 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เทพืน้ ค.ส.ล. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ก่อผนังอิฐบล๊อก
โรงเรียนบา้นแม่กุเหนือ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก

150,000              

 (5910) 5910 โรงอาหาร ขยายหลังคา เทพืน้คอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นธงชัย ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.
ตาก

150,000              

 (5911) 5911 อาคารเรียนและโรงอาหาร เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ติดตะแกรงเหล็กโรงเรียนบา้นค้างภบิาล ต.
พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก

150,000              

 (5912) 5912 อาคารเรียน ป. 1ข และ ป.1 ฉ ทาสีโรงเรียนบา้นแม่ตาวแพะ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 150,000              
 (5913) 5913 อาคารเรียน ป.1 ข ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.

ตาก
150,000              

 (5914) 5914 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ก่อผนังคอนกรีตบล๊อก ติดต้ังตาข่าย ทาสีโรงเรียนบา้นแม่ตาวใหม่ ต.พระธาตุผาแดง 
อ.แม่สอด จ.ตาก

150,000              

 (5915) 5915 อาคารเรียนและบา้นพกัครู เปล่ียนฝ้าเพดาน ติดต้ังรางริน กั้นหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นถ้า้ผาโด้ ต. อ.แม่สอด จ.ตาก 150,000              

 (5916) 5916 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบา้นแม่ปะใต้ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 150,000              
 (5917) 5917 อาคารเรียน สปช.105/29 และถนน ค.ส.ล.

ติดต้ังกันสาด ถนน ค.ส.ล.ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นพะเด๊ะ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150,000              

 (5918) 5918 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นแม่ละเมา ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 150,000              
 (5919) 5919 อาคารเรียน เปล่ียนประตู หน้าต่าง เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต.ทา่สายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 150,000              

 (5920) 5920 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยปลาหลด ต .ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.
ตาก

150,000              

 (5921) 5921 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง ติดต้ังฝ้าเพดาน กั้นหอ้ง   งานระบบไฟฟา้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บา้น
หว้ยยะอุ) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

150,000              

 (5922) 5922 อาคารเรียน ป.1 ข เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นปางส้าน ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 150,000              
 (5923) 5923 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ตาวกลางมิตรภาพที ่26 ต.แม่ตาว อ.แม่

สอด จ.ตาก
150,000              

 (5924) 5924 หอ้งดนตรีศึกษา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ก่อผนังคอนกรีตบล๊อก เปล่ียนประตู หน้าต่าง 
ติดต้ังรางน้้าสังกะสี ทาสี โรงเรียนบา้นปเูต้อ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก

150,000              

 (5925) 5925 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ เปล่ียนฝ้าเพดาน ก่อผนังคอนกรีตบล๊อก เปล่ียนประตู หน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ 
งานสุขภณัฑ์ส้าหรับหอ้งน้้า งานระบบไฟฟา้ ทาสีโรงเรียนบา้นแม่กาษา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

150,000              

 (5926) 5926 อาคารเรียน ป.1 ข เปล่ียนหลังคาเมทลัชีท เปล่ียนประตู
งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ งานระบบสุขภณัฑ์ ทาสีโรงเรียนบา้นวังตะเคียน ต.ทา่สายลวด 
อ.แม่สอด จ.ตาก

150,000              

 (5927) 5927 อาคารเรียน สปช.102/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นแม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.
แม่สอด จ.ตาก

150,000              

 (5928) 5928 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนญาณวิศิษฎ ์ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 150,000              
 (5929) 5929 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบา้นแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที ่182 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.

ตาก
150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5930) 5930 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา

โรงเรียนบา้นแม่ตาว ต.ทา่สายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
150,000              

 (5931) 5931 อาคารโรงฝึกงานและอาคารประกอบ เทพืน้คอนกรีต ติดต้ังกันสาดโรงเรียนบา้นหวัฝาย ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่
สอด จ.ตาก

150,000              

 (5932) 5932 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี
โรงเรียนขุนหว้ยบา้นรุ่ง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

150,000              

 (5933) 5933 ถนน ค.ส.ล.ภายในโรงเรียน
โรงเรียนบา้นเซอทะ ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

150,000              

 (5934) 5934 อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ติดต้ังรางริน
โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

150,000              

 (5935) 5935 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี
โรงเรียนบา้นปะหละทะ ต.แม่ละมุง้ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

150,000              

 (5936) 5936 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

150,000              

 (5937) 5937 อาคารเรียน ป.1 ซ และอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนสังกะสีหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา
โรงเรียนบา้นแม่กลองใหม่ ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

150,000              

 (5938) 5938 อาคารโรงอาหาร ก่อผนังคอนกรีตบล๊อก ประตูเหล็กม้วน
บานทบึ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นไม้กะพง ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก

150,000              

 (5939) 5939 อาคารเรียนแบบสร้างเอง เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ กั้นหอ้งเรียน
โรงเรียนบา้นปรอผาโด้ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก

150,000              

 (5940) 5940 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นนุเซะโปล้ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

150,000              

 (5941) 5941 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน
โรงเรียนชุมชนบา้นทา่สองยาง ต .ทา่สองยาง อ.ทา่สองยาง จ.ตาก

200,000              

 (5942) 5942 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสี
โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ต้านราษฎรบ้ารุง ต.แม่ต้าน อ.ทา่สองยาง จ.ตาก

200,000              

 (5943) 5943 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นแม่พลู ต.แม่อุสุ อ.ทา่สองยาง จ.ตาก

200,000              

 (5944) 5944 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนประตู หน้าต่าง โรงเรียนบา้นแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ทา่สองยาง จ.ตาก 200,000              

 (5945) 5945 อาคารเรียน เปล่ียนประตู ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นแม่สลิดหลวงวิทยา ต .แม่สอง อ.ทา่สองยาง จ.ตาก 200,000              

 (5946) 5946 อาคารเรือนนักเรียนพกันอน งานร้ือและปรับหน้าดิน ติดต้ังกล่องเกเบีย้นกันดินสไลด์
โรงเรียนบา้นแม่อมกิ ต.แม่วะหลวง อ.ทา่สองยาง จ.ตาก

200,000              

 (5947) 5947 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ก่อผนังอิฐบล๊อก ติดต้ังประตู ตะแกรงตาข่าย ทาสี
โรงเรียนบา้นแม่อุสุวิทยา ต.แม่อุสุ อ.ทา่สองยาง จ.ตาก

200,000              

 (5948) 5948 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นหนองบวั ต.แม่อุสุ อ.ทา่สองยาง จ.ตาก

200,000              

 (5949) 5949 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี
โรงเรียนบา้นหว้ยนกกก ต .แม่หละ อ.ทา่สองยาง จ.ตาก

200,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (5950) 5950 อาคารเรียน แบบ 008 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนชุมชนบา้นพบพระ ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 200,000              
 (5951) 5951 อาคารเรียนชั่วคราว ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
200,000              

 (5952) 5952 อาคารหอ้งสมุด เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นร่มเกล้า 2 ต.คีรีราฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 200,000              

 (5953) 5953 อาคารเรียน 318ล/55 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนปา่ไม้อุทศิ 4 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

200,000              

 (5954) 5954 อาคารเรียน 4 หลัง เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสี
โรงเรียนรวมไทยพฒันา 1 ต.รวมไทยพฒันา อ.พบพระ จ.ตาก

200,000              

 (5955) 5955 อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟา้ ทาสี
โรงเรียนรวมไทยพฒันา 2 ต.รวมไทยพฒันา อ.พบพระ จ.ตาก

200,000              

 (5956) 5956 อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาอลูซิงค์ งานโครงสร้างหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนรวมไทย
พฒันา 3 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

200,000              

 (5957) 5957 ร้ัวคอนกรีตฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม
ร้ัวคอนกรีต โรงเรียนหว้ยน้้านักวิทยา ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก

200,000              

 (5958) 5958 อาคารเรียนชั่วคราว ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี
โรงเรียนอรุณเมธา ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

200,000              

 (5959) 5959 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน โรงเรียนทา่นผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ต.สามหมืน่ อ.แม่
ระมาด จ.ตาก

200,000              

 (5960) 5960 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ติดต้ังกันสาด โรงเรียนบา้นขะเนจื้อ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 200,000              
 (5961) 5961 อาคารเรียนอนุบาล เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เทพืน้คอนกรีต   กั้นหอ้ง โรงเรียนบา้นเจดีย์โคะ ต.มหาวัน อ.แม่สอด

 จ.ตาก
200,000              

 (5962) 5962 อาคารหอประชุม ติดต้ังหลังคาอลูซิงค์
โรงเรียนบา้นทา่อาจ ต.ทา่สายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

200,000              

 (5963) 5963 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี
โรงเรียนบา้นหว้ยกะโหลก ต .แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

200,000              

 (5964) 5964 อาคารเรียน 318ล/55 ก่อผนังอิฐบล๊อก ติดต้ังประตู หน้าต่าง
โรงเรียนแม่สอด ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

200,000              

 (5965) 5965 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสี
โรงเรียนชุมชนบา้นอุ้มผาง ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

200,000              

 (5966) 5966 อาคารเรียน สปช.105/29 ก่อผนังอิฐบล๊อก กั้นหอ้งเรียน โรงเรียนทา่นผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บา้นเปงิเคล่ิง) ต.
แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

200,000              

 (5967) 5967 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา
โรงเรียนบา้นกล้อทอ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

200,000              

 (5968) 5968 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นหว้ยปลาหลด สาขาบา้นหว้ยจะกือ ต .ด่าน
แม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

100,000              

 (5969) 5969 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสี
โรงเรียนบา้นหว้ยนกกกสาขาบา้นจ่อคี ต .แม่หละ อ.ทา่สองยาง จ.ตาก

100,000              

 (5970) 5970 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา
โรงเรียนบา้นแม่ระเมิงสาขาตะพเิดอ ต.แม่สอง อ.ทา่สองยาง จ.ตาก

100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (5971) 5971 อาคารเรียนชั่วคราว ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบา้นสามยอดดอย ต .ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
150,000              

 (5972) 5972 อาคารเรียนแบบสร้างเองและส้วม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ติดต้ังฝ้าเพดาน เปล่ียนประตู
โรงเรียนรวมไทยพฒันา 4 สาขาบา้นพะดี ต.รวมไทยพฒันา อ.พบพระ จ.ตาก

150,000              

 (5973) 5973 ส้านักงานฯ บา้นพกัครูและสภาพแวดล้อม เปล่ียนฝ้าเพดาน    ปรับพืน้ที ่งานระบบไฟฟา้ งานระบบสุขภณัฑ์ 
ทาสีโรงเรียนสพป.ตาก เขต 2 ต.ถนนประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก

300,000              

 (5974) 5974 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียน ป .1 ขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบา้นพร้าว) ต.บา้นพร้าว อ.บา้นนา
 จ.นครนายก

100,000              

 (5975) 5975 ค่าก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสถานที ่ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ป1ขโรงเรียนบา้นปากคลอง31 ต.โพธิ์แทน อ.
องครักษ ์จ.นครนายก

150,000              

 (5976) 5976 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช .105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น  6 หอ้งเรียน อาคารประกอบ และบริเวณ 
โรงเรียนโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ต.บางสมบรูณ์ อ.องครักษ ์จ.นครนายก

150,000              

 (5977) 5977 ปรับปรุง ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ป1 ขโรงเรียนชุมชนบา้นคลองเหมือง ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก 
จ.นครนายก

100,000              

 (5978) 5978 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 (สร้างป ี2515)โรงเรียนอนุบาลอ้าเภอปากพลี(ชุมชนบา้นเกาะหวาย) ต.เกาะ
หวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก

100,000              

 (5979) 5979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แทน ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ ์จ.นครนายก 150,000              
 (5980) 5980 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีร้ัว อาคารโรงฝึกงาน หอ้งส้วม สปช 601โรงเรียนชุมชนวัดปา่ขะ ต.ปา่ขะ อ.บา้นนา จ.

นครนายก
150,000              

 (5981) 5981 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ป 1 ข โรงเรียนวัดทวีพลูรังสรรค์ ต.ทรายมูล อ.องครักษ ์จ.นครนายก 150,000              
 (5982) 5982 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นดงวิทยาคาร ต .สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 150,000              
 (5983) 5983 ปรับปรุง ซ่อมแซม ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดทา่ชัย ต .หนิต้ัง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 100,000              
 (5984) 5984 ปรับปรุง อาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้นโรงเรียนบา้นหวัหมอน ต.บงึศาล อ.องครักษ ์จ.นครนายก 150,000              
 (5985) 5985 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ขโรงเรียนวัดวังตูม ต.บา้นใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 100,000              
 (5986) 5986 ปรับปรุง ซ่อมแซม ปกูระเบือ้ง หอ้งเรียน ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ โรงเรียนวันครู 2504 ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.

นครนายก
100,000              

 (5987) 5987 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช 2/28โรงเรียนวัดวังไทร ต.บา้นใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 100,000              

 (5988) 5988 ปรับปรุง ซ่อมแซม ท้าทอ่ระบายน้้าโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ต .พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 150,000              

 (5989) 5989 ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ้งสหกรณ์ โรงจอดรถจักรยาน รางระบายน้้าอาคารเรียน ป 1 ขโรงเรียนวัดเกาะพกิุล ต.ศรี
กะอาง อ.บา้นนา จ.นครนายก

150,000              

 (5990) 5990 ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช .205/26 และอาคารเรียนแบบอื่น ๆโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก
(ศรีประชานคร) ต.ทา่ช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

150,000              

 (5991) 5991 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน ป1 ขโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย ต.พกิุลออก อ.บา้นนา จ.นครนายก 100,000              
 (5992) 5992 ซ่อมแซม ทาสีภายในหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นบุง่เข้ ต .หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 100,000              
 (5993) 5993 ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นกลางคลอง 30 ต.บางปลากด 

อ.องครักษ ์จ.นครนายก
100,000              

 (5994) 5994 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ขโรงเรียนวัดกุดตะเคียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 100,000              
 (5995) 5995 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ข 4 หอ้งเรียน สร้าง ป ีพ .ศ.2507โรงเรียนวังดอกไม้ ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.

นครนายก
100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (5996) 5996 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน 2/28โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษป์ระชา) ต.องครักษ ์อ.องครักษ ์จ.

นครนายก
200,000              

 (5997) 5997 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 105/29 ทาสี อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดธรรมปญัญา ต .
พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

150,000              

 (5998) 5998 ปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีปกูระเบือ้งเคลือบ อาคาร ป 1 ข ใต้ถุนสูง 4 หอ้งเรียน และอาคารเรียน สปช 105/29 2 
ชั้น 8 หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นคลอง 31 ต.บา้นพริก อ.บา้นนา จ.นครนายก

150,000              

 (5999) 5999 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ และก่อสร้างหอ้งน้้า -หอ้งส้วมโรงเรียนวัดหนองทองทราย ต .ดงละคร อ.
เมืองนครนายก จ.นครนายก

150,000              

 (6000) 6000 ปรับปรุง ซ่อมแซมพืน้อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดหบุเมย ต .หนิต้ัง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 100,000              
 (6001) 6001 ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนวัดอรุณรังษ ีต .บางลูกเสือ อ.องครักษ ์จ.นครนายก 100,000              
 (6002) 6002 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร และส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นลาดช้าง (ระคนกิจศึกษา) ต.บงึศาล อ.องครักษ ์จ.

นครนายก
150,000              

 (6003) 6003 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 อาคารอเนกประสงค์ และอาคาร ป1 ข ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัด
พรหมเพชร ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก

100,000              

 (6004) 6004 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ป1 ข ใต้ถุนเต้ีย งานพืน้โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.
นครนายก

100,000              

 (6005) 6005 ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป 1 ข ใต้ถุนสูง เปล่ียนหลังคม เปล่ียนฝาไม้โรงเรียนวัดใหม่พงษโ์สภณ ต.บางลูกเสือ 
อ.องครักษ ์จ.นครนายก

100,000              

 (6006) 6006 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 หอ้งเรียน (ใต้ถุนโล่ง)โรงเรียนวัดบา้นพริก 
ต.บา้นพริก อ.บา้นนา จ.นครนายก

150,000              

 (6007) 6007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 017โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ ต.ศีรษะกระบอื อ.องครักษ ์จ.นครนายก 100,000              
 (6008) 6008 ปรับปรุง ติดต้ังรางระบายน้้าโรงเรียนวัดทางกระบอื (เอื้อดีวิทยาคาร) ต.บา้นพร้าว อ.บา้นนา จ.นครนายก 100,000              
 (6009) 6009 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช 202/26โรงเรียนวัดเนินสะอาด ต.เขาเพิม่ อ.บา้นนา จ.

นครนายก
100,000              

 (6010) 6010 ปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน ป 1ข โรงเรียนวัดทา่ทราย(พมิพานุสร) ต.ทองหลาง อ.บา้นนา จ.นครนายก 100,000              

 (6011) 6011 ซ่อมแซม อาคารเรียน  ป 1 ข ใต้ถุนสูงโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก
 จ.นครนายก

150,000              

 (6012) 6012 ปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน ป 1 ข ทาสีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ชุมพล อ.องครักษ ์จ.นครนายก 150,000              

 (6013) 6013 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ข อาคารประกอบ อาคารอเนกประสงค์ และบริเวณโรงเรียนโรงเรียน
วัดทา่ข่อย(ศาสนกิจโกศล) ต.บา้นใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

100,000              

 (6014) 6014 ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ้งพเิศษ (หอ้งสมุด)  ทาสี ฝ้ายิปซ่ัม บวัฝ้าเพดานโรงเรียนวัดโคกสว่าง ต.เขาเพิม่ อ.บา้นนา 
จ.นครนายก

100,000              

 (6015) 6015 ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป 3 ข โรงเรียนบา้นเขาไม้ไผ่ ต.เขาเพิม่ อ.บา้นนา จ.นครนายก 99,900                
 (6016) 6016 ปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีหอ้งเรียนโรงเรียนวัดประสิทธิเวช ต. อ.องครักษ ์จ.นครนายก 150,000              
 (6017) 6017 ปรับปรุง ซ่อมแซมเปล่ียนหลังคาอาคารเรียน ป 1 ข  4 หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นปลายคลอง 22 ต.ศีรษะกระบอื 

อ.องครักษ ์จ.นครนายก
100,000              

 (6018) 6018 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ป 1 ข ใต้ถุนสูง 4  หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นคลอง 24 ต.ศีรษะกระบอื อ.องครักษ ์
จ.นครนายก

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6019) 6019 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป 1 ขโรงเรียนบา้นคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) ต.ดอนยอ อ.เมือง

นครนายก จ.นครนายก
100,000              

 (6020) 6020 ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข และอาคารเรียนแบบ สปช 107 1หลัง
โรงเรียนบา้นคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

150,000              

 (6021) 6021 ปรับปรุง สภาพแวดล้อมโรงเรียน ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นคลอง 33 ต.
บา้นพริก อ.บา้นนา จ.นครนายก

100,000              

 (6022) 6022 ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ้งเรียนและหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนอนุบาลบา้นนา (วัดช้าง) ต.บา้นนา อ.บา้นนา จ.
นครนายก

200,000              

 (6023) 6023 ปรับปรุง ซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนวัดดอนยอ ต .ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 150,000              
 (6024) 6024 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นชะวากยาว ต .บา้นพริก อ.บา้น

นา จ.นครนายก
100,000              

 (6025) 6025 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน  ป 1 ข อาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนเจริญ ต .วังกระโจม อ.เมืองนครนายก 
จ.นครนายก

100,000              

 (6026) 6026 ปรับปรุง ซ่อมแซม ร้ัว ประตูเหล็ก ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ต.บา้นนา อ.บา้นนา 
จ.นครนายก

200,000              

 (6027) 6027 ปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีจุฬา ต .ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก
 จ.นครนายก

150,000              

 (6028) 6028 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองกันเกรา ต .ศรีกะอาง อ.
บา้นนา จ.นครนายก

150,000              

 (6029) 6029 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน  ป 1 ข และบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นคลอง 30 ต.ทองหลาง อ.บา้นนา จ.
นครนายก

100,000              

 (6030) 6030 ปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม ต.ทองหลาง อ.บา้นนา จ.นครนายก 100,000              
 (6031) 6031 ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บ้ารุง ต .บางปลากด อ.องครักษ ์จ.

นครนายก
150,000              

 (6032) 6032 ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษ (หอ้งอาเซียน)โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.
นครนายก

100,000              

 (6033) 6033 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข สนามวอลเล่ย์บอลและถนนโรงเรียนบา้นเขาหวันา ต .เขาเพิม่ อ.บา้น
นา จ.นครนายก

150,000              

 (6034) 6034 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข ใต้ถุนเต้ียโรงเรียนบา้นคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ)์ ต.ศีรษะ
กระบอื อ.องครักษ ์จ.นครนายก

150,000              

 (6035) 6035 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช 206/26โรงเรียนชลนายกสงเคราะห ์ต .ทา่ช้าง อ.เมืองนครนายก 
จ.นครนายก

150,000              

 (6036) 6036 ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งปฏบิติัการศูนย์อาเซียนโรงเรียนบา้นดงแขวน ต .เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.
นครนายก

150,000              

 (6037) 6037 ปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต .นา
หนิลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก

150,000              

 (6038) 6038 ปรับปรุง ซ่อมแซมสนามตะกร้อ และทางเดินเทา้โรงเรียนวัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร) ต.พรหมณี อ.เมือง
นครนายก จ.นครนายก

100,000              

 (6039) 6039 ปรับปรุง ซ่อมแซม เปล่ียนโครงสร้างหลังคาอาคารหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นก้าแพงเศียร ต .ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก
 จ.นครนายก

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6040) 6040 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ข ใต้ถุนสูง 4 หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นคลอง 23 ต.ศีรษะกระบอื อ.องครักษ ์จ.

นครนายก
100,000              

 (6041) 6041 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 405/26  สปช 2/28โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ ์
จ.นครนายก

150,000              

 (6042) 6042 ปรับปรุง ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง ต .ทา่ช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 100,000              
 (6043) 6043 ปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียนวัดกุฎเีต้ีย ต .อาษา อ.บา้นนา จ.นครนายก 100,000              
 (6044) 6044 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน สปช 105/26 หลังที ่2 ซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียนชาย ซ่อมแซมอาคารหอประชุม

โรงเรียนวัดสันตยาราม ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
150,000              

 (6045) 6045 ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝ้าเพดาน อาคาร ป 1 ขโรงเรียนหวัเขาแก้ว ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 100,000              
 (6046) 6046 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดหนองคันจาม ต .บา้นพริก อ.บา้นนา จ.

นครนายก
100,000              

 (6047) 6047 ปรับปรุง อาคารเรียน แบบ สปช 105/29โรงเรียนวัดเกาะกระชาย ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 100,000              
 (6048) 6048 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ แบบ ป 1 ข ใต้ถุนสูงโรงเรียนวัดหนองเค่ียม ต.ปา่ขะ อ.บา้น

นา จ.นครนายก
100,000              

 (6049) 6049 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช 105/29โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทศิ) ต.บางอ้อ อ.บา้นนา จ.
นครนายก

150,000              

 (6050) 6050 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม ต .บา้นพริก
 อ.บา้นนา จ.นครนายก

150,000              

 (6051) 6051 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน หอ้งส้วม และทางเดินโรงเรียนวัดสุนทรพชิิตาราม ต .พระอาจารย์ อ.องครักษ ์จ.
นครนายก

150,000              

 (6052) 6052 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ต .ศีรษะกระบอื อ.องครักษ ์จ.
นครนายก

100,000              

 (6053) 6053 ปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมฯโรงเรียนวัดวังยายฉิม ต .หนิต้ัง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 100,000              
 (6054) 6054 ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ้งพเิศษ (หอ้งวิทยาศาสตร์)โรงเรียนบา้นช่องตะเคียน ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ ์จ.นครนายก 100,000              

 (6055) 6055 ปรับปรุง ซ่อมแซม เปล่ียนผนังอาคารเรียน ป 1 ข  4 หอ้งเรียนโรงเรียนวัดบางหอย ต .ศรีจุฬใ อ.เมืองนครนายก 
จ.นครนายก

100,000              

 (6056) 6056 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร) ต.บงึศาล อ.องครักษ ์จ.นครนายก 150,000              

 (6057) 6057 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ป 1 ขโรงเรียนวัดสบกเขียว ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 100,000              
 (6058) 6058 ปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียนบา้นเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) ต.ศรีกะอาง อ.บา้นนา จ.

นครนายก
150,000              

 (6059) 6059 ซ่อมแซมอาคารเรียน สามัญ 004  อาคารเรียน 2โรงเรียนบา้นคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ ์จ.นครนายก 100,000              

 (6060) 6060 ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ้งส้วม 3 หลังโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) ต.องครักษ ์อ.องครักษ ์จ.นครนายก 100,000              

 (6061) 6061 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีหอ้งเรียน ป 1 ข ใต้ถุนสูง งานพืน้โรงเรียนวัดต้าหนัก(ละเอียดช้านาญอนุศาสน์) ต.สาริกา
 อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

150,000              

 (6062) 6062 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นคลอง 1 ต.ทรายมูล อ.องครักษ ์จ.นครนายก 100,000              
 (6063) 6063 ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นเขาส่องกล้อง ต .เขาเพิม่ อ.บา้นนา จ.นครนายก 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6064) 6064 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ข  2 หอ้งเรียนโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ต .บางสมบรูณ์ อ.องครักษ ์

จ.นครนายก
100,000              

 (6065) 6065 ซ่อมแซม อาคารเรียน สปช 105/29 ท้าหลังคากันแดดฝนปรับพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นชุมพล(อ้นอารีศึกษา
คาร) ต.ชุมพล อ.องครักษ ์จ.นครนายก

150,000              

 (6066) 6066 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน  สปช 105/29 อาคารประกอบ ปกูระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นวังไทร (วังไทร
วิทยาคม) ต.บา้นนา อ.บา้นนา จ.นครนายก

150,000              

 (6067) 6067 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข ขนาด 3 หอ้งเรียน และ 4 หอ้งเรียนโรงเรียนวัดหนองเตยต้ังตรงจิตร
 8 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

100,000              

 (6068) 6068 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 202/26 และฝาปดิรางน้้ารอบบริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดเข็มทอง ต .บาง
สมบรูณ์ อ.องครักษ ์จ.นครนายก

150,000              

 (6069) 6069 ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ้งเรียน แบบ ป 1ข/4โรงเรียนบา้นท้านบ(เลิศสินอนุสรณ์) ต.ชุมพล อ.องครักษ ์จ.นครนายก 100,000              

 (6070) 6070 ซ่อมแซม อาคารเรียน สปช 105/29  อาคารประกอบโรงเรียนบา้นเตยใหญ่ ต.บางสมบรูณ์ อ.องครักษ ์จ.
นครนายก

100,000              

 (6071) 6071 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29โรงเรียนวัดสมบรูณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) ต.เขาพระ อ.
เมืองนครนายก จ.นครนายก

150,000              

 (6072) 6072 ปรับปรุง ทาสี ซ่อมแซม พืน้อาคารเรียน ป 1 ขโรงเรียนวัดโคกล้าดวน ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 100,000              

 (6073) 6073 ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป 1 ขโรงเรียนวัดจันทร์เรือง ต.บางสมบรูณ์ อ.องครักษ ์จ.นครนายก 100,000              
 (6074) 6074 ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารไม้แบบ ป 1 ข ใต้ถุนสูง จ้านวน 4 หอ้งโรงเรียนบา้นคลอง 14 ต.ชุมพล อ.องครักษ ์จ.

นครนายก
150,000              

 (6075) 6075 ปรับปรุง  ซ่อมแซม อาคารเรียน ป 1 ข มุงหลังคาโรงเรียนบา้นคลองหกวา ต .พระอาจารย์ อ.องครักษ ์จ.
นครนายก

150,000              

 (6076) 6076 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารหอ้งสมุดโรงเรียนโรงเรียนสาริกา ต .สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 150,000              
 (6077) 6077 ปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนโรงเรียนวัดหนองรี ต .บา้นพร้าว อ.บา้นนา 

จ.นครนายก
150,000              

 (6078) 6078 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนวัดพกิุลแก้ว ต .พกิุลออก อ.บา้นนา จ.นครนายก 150,000              
 (6079) 6079 ปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน แบบ ป อ 2โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.

นครนายก
100,000              

 (6080) 6080 ซ่อมแซม อาคารเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบา้นชวดบวั ต .ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 100,000              
 (6081) 6081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (พ.ศ.2536),อาคารเรียนแบบ สปช.105/29(พ.ศ.2546) และ

ส้วมแบบ สปช.601/26 (พ.ศ.2541)โรงเรียนวัดพราหมณี ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
150,000              

 (6082) 6082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
-ผนังไม้ส้าเร็จรูปชนิดบงัใบอขนาด 6 นิว้ หนา 8 ม.ม.โรงเรียนวัดบางปรัง ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.
นครนายก

150,000              

 (6083) 6083 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาบาสเก็ตบอล ก้วาง 18 เมตร ยาว 31 เมตร เทพืน้คอนกรีตขัดมันเรียบ พร้อมตีเส้น 
คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 (หนา 7 ซม.) ตะแกรงเหล็ก O 9 มม.@  0.20 ม.โรงเรียนวัดทา่ด่าน ต.หนิต้ัง อ.เมือง
นครนายก จ.นครนายก

150,000              

 (6084) 6084 งานปรับปรุงภมูิทศัน์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.ถนนหน้าโรงอาหารและข้างสนามฟตุบอล กว้าง 4 
เมตร ยาว 97.5 ม. หนา 10 ซม. คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก/ตร.ซม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูปเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 
มม. @ 0.20โรงเรียนวัดเกาะกา ต.ทา่เรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6085) 6085 ปกูระเบอืงเคลือบใต้ถุนอาคารเรียนโรงเรียนวัดวังปลาจีด ต .พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 150,000              
 (6086) 6086 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นเขาเพิม่ ต.เขาเพิม่ อ.บา้นนา จ.นครนายก 100,000              
 (6087) 6087 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดทา่ช้าง(แสงปญัญาวิทยาคาร) ต.ทา่ช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 100,000              
 (6088) 6088 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ข จ้านวน 6 หอ้งเรียนโรงเรียนวัดล้าบวัลอย ต .ทา่เรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 100,000              
 (6089) 6089 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม ต .พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 150,000              
 (6090) 6090 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม) 70 เมตรโรงเรียนวัดสามควายเผือก ต.สามควายเผือก อ.เมือง

นครปฐม จ.นครปฐม
200,000              

 (6091) 6091 ทาสี อาคารเรียน  แบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นหนองกร่าง ต.ทุง่ลูกนก อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 150,000              
 (6092) 6092 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26  เปล่ียนฝ้าเพดาน , อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนผนังไม้

โรงเรียนบา้นหนองเขมร ต.หนองกระทุม่ อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
150,000              

 (6093) 6093 อาคารเรียน แบบ 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ,อาคารเรียน แบบ 105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้น
หนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

200,000              

 (6094) 6094 อาคารหอสมุด เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหนองพงเล็ก ต .สระส่ีมุม อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 100,000              
 (6095) 6095 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ทางเดิน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองโสน ต .หว้ยหมอนทอง อ.ก้าแพงแสน จ.

นครปฐม
150,000              

 (6096) 6096 อาคารเรียน สปช 105/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นอ้อกระทงิ ต .หว้ยขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 150,000              

 (6097) 6097 อาคารเรียน ท้าเหล็กดัดโรงเรียนวัดทพัยายทา้ว ต .หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 100,000              
 (6098) 6098 อาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.205/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดทพัหลวง ต .ทพัหลวง อ.เมืองนครปฐม 

จ.นครปฐม
150,000              

 (6099) 6099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์(อาคารหอ้งสมุด)ท้ากันสาดโรงเรียนวัดประชาราษฎร์บ้ารุง ต.รางพกิุล อ.
ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

150,000              

 (6100) 6100 อาคารเรียน(เทพมงคลรังษี) แบบสามัญ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม

200,000              

 (6101) 6101 อาคารเรียน 105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ,ส้วม สปช. 601/26  สร้างป ี2542, ป ี2552 และ สปช. 604/45 
ทาสีโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ต.ทุง่บวั อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

150,000              

 (6102) 6102 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ก่อผนังคอนกรีต เทพืน้โรงเรียนวัดทุง่รี ต .ทพัหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 150,000              
 (6103) 6103 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 313 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ต.กระตีบ อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 100,000              

 (6104) 6104 อาคารเรียน  แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดม่วงตารศ ต.ทพัหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.
นครปฐม

150,000              

 (6105) 6105 อาคารเรียน  แบบ 017 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ,อาคารเอนกประสงค์  แบบอื่นๆ สร้างเอง สร้างป ี2519 ปพูืน้
กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดรางปลาหมอ ต.สวนปา่น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

100,000              

 (6106) 6106 ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนวัดหนองจิก ต.ทุง่ลูกนก อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 150,000              
 (6107) 6107 อาคารอเนกประสงค์แบบสปช.201/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดหนองปลาไหล ต .ทุง่กระพงัโหม อ.

ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
150,000              

 (6108) 6108 อาคารเรียน สปช.105/29  สร้าง พ.ศ.2542 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ,ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหนองศาลา ต.ทุง่ลูก
นก อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

150,000              

 (6109) 6109 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6110) 6110 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ,อาคารเรียนแบบ  017 กันสาด ทาสีโรงเรียนบา้นรางอีเม้ย

 ต.หว้ยขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
150,000              

 (6111) 6111 หอ้งน้้าหอ้งส้วม สร้างเมือ่ป ีพ .ศ.2545 ร้ือและปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ร้ือและเปล่ียนประตู ร้ือและเปล่ียนสุขภณัฑ์
พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

300,000              

 (6112) 6112 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 เทคอนกรีตรอบอาคารโรงเรียนวัดเกาะวังไทร ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.
นครปฐม

200,000              

 (6113) 6113 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ รอบอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ และท้าพืน้พร้อมขัดหยาบโรงเรียนบา้นสามัคคี 
ต.สระพฒันา อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

150,000              

 (6114) 6114 อาคารเรียน 017 ทาสีโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย(บา้นยาง) ต.ทุง่กระพงัโหม อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 150,000              
 (6115) 6115 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ต.พระประโทน อ.เมือง

นครปฐม จ.นครปฐม
150,000              

 (6116) 6116 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ต.หว้ยหมอนทอง อ.ก้าแพงแสน จ.
นครปฐม

150,000              

 (6117) 6117 อาคารเรียน แบบ 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นล้าพยา ต .ล้าพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 150,000              
 (6118) 6118 อาคารเรียนแบบวันครู เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองหนิ ต .ล้าพยา อ.เมืองนครปฐม 

จ.นครปฐม
100,000              

 (6119) 6119 ส้วม แบบ สปช.601/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนประตูพร้อมอุปกรณ์ เปล่ียนสุขภณัฑ์ ปพูืน้กระเบือ้ง
เคลือบ , ส้วม แบบ อื่น ๆ เปล่ียนประตูพร้อมอุปกรณ์ เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ต.ทุง่ลูก
นก อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

150,000              

 (6120) 6120 ท้าถนนลาดยางโรงเรียนวัดวังเย็น ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 150,000              
 (6121) 6121 ท้าถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นดอนทอง ต .ดอนข่อย อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 150,000              
 (6122) 6122 อาคารเรียน แบบ 104/26 ท้าราวบนัได ระเบยีงทางเดิน ทาสี โรงเรียนวัดปทมุทองสุทธาราม ต .หว้ยม่วง อ.

ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
100,000              

 (6123) 6123 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 313 ท้าพืน้พร้อมขัดหยาบ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหว้ยรางเกตุ ต .ทุง่ลูกนก
 อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

150,000              

 (6124) 6124 อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น ๆ ทาสีโรงเรียนเมืองเก่าก้าแพงแสน ต.ทุง่ขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 100,000              
 (6125) 6125  อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดสระส่ีมุม ต.สระพฒันา อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 200,000              
 (6126) 6126 อาคารเรียน แบบ 105/29 สร้างป ีพ.ศ.2538 ,สร้างป ีพ.ศ.2539 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดวังน้้าเขียว ต.

วังน้้าเขียว อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
200,000              

 (6127) 6127 อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น ๆ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ , อาคารเรียน แบบ 017 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียน
บา้นหนองปากโลง ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

150,000              

 (6128) 6128 อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น ๆ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา แผงกันแดด ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ , อาคารเรียน 
แบบ 017 บนัไดอาคารเรียนโรงเรียนวัดหบุรัก ต .โพรงมะเด่ือ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

150,000              

 (6129) 6129 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสี , อาคารอเนกประสงค์ แบบ 205/26 ทาสีโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ ต.โพรง
มะเด่ือ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

200,000              

 (6130) 6130 อาคารเรียน แบบ 2/28 ทาสีโรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 100,000              
 (6131) 6131 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดหนองกระพี ้ต .บา้นหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 100,000              

 (6132) 6132 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหวัถนน ต .ดอนพทุรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 100,000              

 (6133) 6133 อาคารเรียน แบบ 008 เทพืน้โรงเรียนประถมฐานบนิก้าแพงแสน ต.กระตีบ อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 200,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6134) 6134 อาคารเรียน 017 ทาสี , ส้วม แบบ สปช.601/26 ทาสี (2 หลัง) , ส้วม แบบ สปช.604/45 ทาสี , ส้วม แบบ 

อื่น ๆ  ทาสี เเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบางแขม ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
150,000              

 (6135) 6135 อาคารเรียน 017ก ท้ากันสาดโรงเรียนวัดล้าเหย ต.ล้าเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 150,000              
 (6136) 6136  อาคารเรียน แบบ 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดก้าแพงแสน ต .หว้ยหมอนทอง อ.ก้าแพงแสน จ.

นครปฐม
150,000              

 (6137) 6137 อาคารเรียน แบบ 105/29 ท้าเหล็กดัด ประตูเหล็ก , อาคารเรียน แบบ 017 ท้าเหล็กดัดโรงเรียนวัดทา่เสา ต.
หว้ยม่วง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

150,000              

 (6138) 6138 ท้าฟตุบาทโรงเรียนวัดหนองดินแดง ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 100,000              
 (6139) 6139  อาคารเรียน แบบ 105/29  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดใหม่หว้ยลึก ต.สวนปา่น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 150,000              
 (6140) 6140 ส้วม แบบ สปช.601/26 เปล่ียนสุขภณัฑ์ ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนประตู 

เปล่ียนผนัง, อาคารเรียน แบบ 105/29 ท้าทางเทา้โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร ต.หว้ยขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.
นครปฐม

150,000              

 (6141) 6141 อาคารเรียน 017 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหนองพงนก ต.สระพฒันา อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 150,000              
 (6142) 6142 ทาสีร้ัว เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 150,000              
 (6143) 6143 อาคารเรียน 017ก ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดสองหอ้ง ต .หว้ยขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.

นครปฐม
150,000              

 (6144) 6144 อาคารเรียน 017ก ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นคลองตัน ต .วังน้้าเขียว อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 100,000              

 (6145) 6145 อาคารเรียน แบบ 017 เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นนาสร้าง ต .นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 100,000              
 (6146) 6146 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ท้ากันสาดโรงเรียนบา้นมาบแค ต .ตาก้อง อ.เมือง

นครปฐม จ.นครปฐม
150,000              

 (6147) 6147  อาคารเรียน 101/26 ทาสีโรงเรียนบา้นหนองไม้งาม ต.ทุง่บวั อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 100,000              
 (6148) 6148 อาคารเรียน 017 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ท้ากันสาดโรงเรียนบา้นใหม่ ต .ล้าเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 100,000              
 (6149) 6149 เทพืน้สนามวอลเล่ย์บอล , ส้วม แบบอื่น ๆ เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนวัดสระกะเทยีม ต.สระกะเทยีม อ.เมือง

นครปฐม จ.นครปฐม
150,000              

 (6150) 6150 อาคารเรียน 017 ทาสีโรงเรียนบา้นสระน้้าส้ม ต.หว้ยขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 150,000              
 (6151) 6151  อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบา้นหนองขาม ต.ทุง่ขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 100,000              
 (6152) 6152  ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) 36 เมตรโรงเรียนวัดดอนขนาก ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม 

จ.นครปฐม
100,000              

 (6153) 6153 อาคารเรียน แบบ 105/29 เทพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นอ้อกระทงุ ต .ทุง่ลูกนก อ.ก้าแพงแสน จ.
นครปฐม

100,000              

 (6154) 6154 ท้าทางระบายน้้าโรงเรียนวัดทะเลบก ต.กระตีบ อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 200,000              
 (6155) 6155 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นคลองยาง ต .บา้นยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 150,000              
 (6156) 6156 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26 ทาสีโรงเรียนบา้นทุง่น้อย ต.ทุง่น้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 100,000              
 (6157) 6157 อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น ๆ ร้ือถอนและเปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดดอนเสาเกียด ต .บางแขม อ.

เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
100,000              

 (6158) 6158 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนผนังโรงเรียนวัดล้าลูกบวั ต.ล้าลูกบวั อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 100,000              
 (6159) 6159 ?อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นรางมะเด่ือ ต .สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม

 จ.นครปฐม
150,000              

 (6160) 6160 ท้าผิวจราจรโรงเรียนบา้นบอ่พลับ ต.บอ่พลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6161) 6161 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.312 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองแก ต .หนองงูเหลือม อ.เมือง

นครปฐม จ.นครปฐม
100,000              

 (6162) 6162 อาคารเรียน แบบ 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี ท้าประตูบานเล่ือนโรงเรียนวัดหว้ยม่วง ต.หว้ยม่วง อ.
ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

100,000              

 (6163) 6163 อาคารเรียน 017 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบอ่น้้าพ ุต.ทุง่ขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 150,000              
 (6164) 6164 ร้ัวมาตรฐานแบบลวดหนาม 9 เส้นโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม ต.สระส่ีมุม อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 100,000              
 (6165) 6165 อาคารเรียน แบบ 017 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดทุง่พชิัย ต .หว้ยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 150,000              
 (6166) 6166 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นรางมูก ต.ล้าเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 100,000              
 (6167) 6167 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดวังตะกู ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 200,000              
 (6168) 6168 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี เปล่ียนฝ้าโรงเรียนวัดสุขวราราม ต.ดอนรวก

 อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
100,000              

 (6169) 6169 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสี ,อาคารเรียน แบบ 017 ก ทาสีโรงเรียนอนุบาลก้าแพงแสน ต.ก้าแพงแสน อ.
ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

200,000              

 (6170) 6170 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบา้นหลักเมตร ต.ทุง่ขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 100,000              
 (6171) 6171 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นดอนซาก ต.วังน้้าเขียว อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 100,000              
 (6172) 6172 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ท้าหลังคาทางเดินโรงเรียนวัดบา้นหลวง ต .บา้นหลวง อ.

ดอนตูม จ.นครปฐม
150,000              

 (6173) 6173 อาคารเรียน แบบ สปช.201/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ท้าหลังคาเชื่อมทางเดินโรงเรียนวัดกงลาด ต .หว้ยด้วน อ.
ดอนตูม จ.นครปฐม

150,000              

 (6174) 6174 เทพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ หน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นต้นส้าโรง ต .ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 100,000              

 (6175) 6175 ถนนลาดยางโรงเรียนวัดหนองเสือ ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 150,000              
 (6176) 6176 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดดอนยายหอม ต .ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 200,000              
 (6177) 6177 อาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ เปล่ียนฝ้า เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นทุง่หวัพรหม ต .หนองปากโลง อ.เมือง

นครปฐม จ.นครปฐม
100,000              

 (6178) 6178 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก ต.สระกะเทยีม อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม

100,000              

 (6179) 6179 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนประตูพร้อมอุปกรณ์ , อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่้น ๆ ร้ือและเปล่ียนฝ้า เปล่ียน
กระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ ต.สระส่ีมุม อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

150,000              

 (6180) 6180 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ทาสี เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนผนังโรงเรียนวัดสระพงั ต.ดอนข่อย อ.
ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

100,000              

 (6181) 6181 อาคารหอ้งสมุด แบบ อื่น ๆ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ , ส้วม ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหลวงพอ่แช่มวัดตาก้อง
อนุสรณ์ ต.บอ่พลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

150,000              

 (6182) 6182 อาคารเรียน แบบ อื่น ๆ ร้ือถอนและปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี ร้ือและเปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

300,000              

 (6183) 6183 อาคารเรียน แบบสร้างเอง ท้าเหล็กดัด , อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ท้าร้ัวตาข่าย เปล่ียนผนัง ทาสีโรงเรียนวัดใหม่
ดอนทราย ต.สระกะเทยีม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

100,000              

 (6184) 6184 อาคารเรียนแบบ ป.พเิศษ ท้ากันสาด ทาสีโรงเรียนวัดสามง่าม ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 200,000              
 (6185) 6185 อาคารเรียน 008 ท้าประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม , บา้นพกัครู ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนสุขภณัฑ์ เปล่ียน

ประตู , ส้วม 601/26 เปล่ียนสุขภณัฑ์ เปล่ียนประตูโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ต.ทุง่ขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6186) 6186 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดทุง่กระพงัโหม ต .ก้าแพงแสน อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 100,000              

 (6187) 6187 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ท้าเวท ีทาสีโรงเรียนบา้นบวัแดง ต .หว้ย
หมอนทอง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

150,000              

 (6188) 6188 ลานคอนกรีตโรงเรียนบา้นแจงงาม ต .หว้ยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 150,000              
 (6189) 6189 เทพืน้สนามกีฬา ทาสี อาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา อาคารเรียน แบบ สปช .105/29 

ทาสี , อาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26 ส้วม , แบบ 601/26 สร้างป ีพ.ศ.2546 เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนวัด
หนองกระทุม่ ต.หนองกระทุม่ อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

150,000              

 (6190) 6190 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดทุง่ผักกูด ต .หว้ยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 100,000              
 (6191) 6191 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองกะโดน ต .บา้นยาง อ.เมือง

นครปฐม จ.นครปฐม
150,000              

 (6192) 6192 อาคารเรียนแบบ 105/26 ทาสี เปล่ียนประตูโรงเรียนวัดตะโกสูง ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 150,000              
 (6193) 6193 ทาสีร้ัว  อาคารเรียน 007 ขัดพืน้ไม้  ท้าคอนกรีตบล๊อกปพูืน้ถนนโรงเรียนวัดหว้ยผักชี ต .ทุง่ลูกนก อ.ก้าแพงแสน 

จ.นครปฐม
100,000              

 (6194) 6194 ท้าร้ัวตาข่ายเหล็กโรงเรียนวัดตาก้อง ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 150,000              
 (6195) 6195 อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง เปล่ียนผนังไม้โรงเรียนบา้นหว้ยปลากด ต .ทุง่ลูกนก อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 100,000              

 (6196) 6196 อาคารอเนกประสงค์ สปช202/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ , อาคารอเนกประสงค์ แบบ สามัญ 336 เปล่ียนหลังคา
โรงเรียนบา้นหนองขาหยั่ง ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

100,000              

 (6197) 6197 ทาสีร้ัว โรงเรียนบา้นล้าทา่โพ ต.ทุง่น้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 100,000              
 (6198) 6198 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  ท้าทางเทา้โรงเรียนบา้นหว้ยด้วน ต .รางพกิุล อ.

ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
100,000              

 (6199) 6199 สนามเด็กเล่น เทพืน้ลาน คสล. หนา 10 ซม. ท้าพืน้ขัดมัน อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ปพูืน้
กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดพะเนียงแตก ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

150,000              

 (6200) 6200 เทพืน้หน้าอาคารเรียน 017 โรงเรียนวัดธรรมศาลา ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 200,000              
 (6201) 6201 อาคารเรียน 017 ท้าประตูหน้าต่างอลูมิเนียมโรงเรียนวัดบา้นยาง ต.บา้นยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 150,000              
 (6202) 6202 อาคารเรียน แบบ 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, อาคารเรียน แบบ 104/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้น

ไร่ต้นส้าโรง ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
100,000              

 (6203) 6203 อาคารเรียน แบบ 101/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดหว้ยพระ ต .หว้ยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 100,000              
 (6204) 6204 อาคารเรียน แบบอื่น ๆ ท้ากันสาด เทพืน้ขัดหยาบโรงเรียนวัดบอ่น้้าจืด ต .ดอนข่อย อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม 150,000              
 (6205) 6205 อาคารเรียน แบบ สปช.004 เปล่ียนผนัง เปล่ียนฝ้าโรงเรียนละเอียดอุปถัมภ ์ต.ดอนพทุรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 150,000              

 (6206) 6206 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นแหลมกะเจา ต .ล้าลูกบวั อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 100,000              

 (6207) 6207 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม)โรงเรียนวัดเลาเต่า ต.หว้ยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 150,000              
 (6208) 6208 อาคารอเนกประสงค์ 313 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา , ส้วม แบบ 401 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสี เปล่ียนประตู 

ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นคอวัง ต .บา้นยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
100,000              

 (6209) 6209 อาคารเรียน แบบ ป.1ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าโรงเรียนบา้นหว้ยขวาง ต .หว้ยขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.
นครปฐม

100,000              

 (6210) 6210 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนฝ้า ท้าหน้าต่างวงกบอลูมิเนียมโรงเรียนวัดสระส่ีเหล่ียม ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.
นครปฐม

150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (6211) 6211 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 พเิศษ 4 ชั้น เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) 

ต.บางกระทกึ อ.สามพราน จ.นครปฐม
200,000              

 (6212) 6212 ถนนภายในโรงเรียน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี
 จ.นครปฐม

200,000              

 (6213) 6213 ลานกีฬาอเนกประสงค์ ปรับปรุงพืน้เทคอนกรีตผสมเสร็จ ทรายถม และตะแกรงเหล็กโรงเรียนวัดหอมเกร็ด ต .
หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม

200,000              

 (6214) 6214 บา้นพกัครู เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็งเข้าล้ินวางบนตงไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนตงไม้เต็ง ตะปขูนาดต่างๆ และผิวจราจร 
คสล.โรงเรียนบา้นบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

200,000              

 (6215) 6215 อาคารเรียน แบบสร้างเอง เปล่ียนปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดไร่ขิง ต .ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 200,000              
 (6216) 6216 อาคารเรียน แบบพเิศษ ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ขอยึดกระเบือ้งคอนกรีต ทาสีน้้าอะครีลิต 

ภายนอก ทาสีน้้าอะคลีลิค ภายใน ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้โรงเรียนวัดจินดาราม ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.
นครปฐม

200,000              

 (6217) 6217 อาคารเรียน แบบ 216 หอ้งโสตทศันูปกรณ์ เปล่ียนผ้าม่านหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง หอ้งคอมพวิเตอร์ 
เปล่ียนผ้าม่านหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง หน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียมพร้อมกระจก หอ้งส่ือการเรียนการสอน 
เปล่ียนหน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียนพร้อมกระจกโรงเรียนวัดบางหลวง ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

200,000              

 (6218) 6218 ลานกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน  เปล่ียนลาน คสล .โรงเรียนพระต้าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ต.ศาลายา
 อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม

200,000              

 (6219) 6219 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดนราภริมย์ ต.นราภริมย์ อ.บางเลน จ.
นครปฐม

200,000              

 (6220) 6220 บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ ร้ือถอนฝาไม้ยาง/ไม้ส้าเร็จรูปพร้อมคร่าวฝา เปล่ียนผนังกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่น
เรียบ คร่าวไม้เนือ้แข็ง ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ฉาบปนูเรียบผนัง ประตูบานทกึไม้สัก วงกบไม้เนือ้แข็ง หน้าต่าง
บานทกึไม้เนือ้แข็ง ทาสีน้้าอะครีลิค ภายนอก ทาสีน้้าอะครีลิค ภายใน ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้ (รวมสีรองพืน้ไม้
กันเชื้อรา) และพืน้ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นกระทุม่ล้ม ต .กระทุม่ล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

200,000              

 (6221) 6221 อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 เปล่ียนประตู หน้าต่างอลูมิเนียมบานเล่ือน พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดมะเกลือ ต.
คลองโยง อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม

200,000              

 (6222) 6222 อาคารเรียน เปล่ียนผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทบัเกล็ดโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.
นครปฐม

100,000              

 (6223) 6223 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนหลังคากันสาด แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบลูซิงค์ แผ่นฉนวนกันความร้อน ทอ่เหล็ก
กลมผิวด้า ทอ่เหล็กกลวงแบบส่ีเหล่ียมผืนผ้า และทอ่เหล็กกลวงแบบส่ีเหล่ียมจัตุรัสโรงเรียนบา้นคลองใหม่ ต .
คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

146,600              

 (6224) 6224 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบกระเบือ้งลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง และร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา
โรงเรียนบา้นคลองสว่างอารมณ์ ต .คลองโยง อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม

100,000              



     หนา้ที ่245

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6225) 6225 หอ้งสมุด เปล่ียนวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบนอกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม (สีชา) (ชุดบานเล่ือน) 

กรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม (สีชา) (ชุดบานเล่ือน) กุญแจฝังในบานเล่ือนประตูอลูมิเนียม กุญแจล็อคบาน
เล่ือนหน้าต่างอลูมิเนียม  ลูกล้อเล่ือนบานคู่ กระจกประตู-หน้าต่าง แผ่นสีชา  หอ้งโสตทศันูปกรณ์ เปล่ียนวงกบ
ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบนอกประตูอลูมิเนียม(สีชา) (ชุดบานเล่ือน กรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียน (สี
ชา) (ชุดบานล่ือน) กุญแจล็อคบานเล่ือนหน้าต่างอลูมิเนียม  ลูกล้อเล่ือนบานคู่ กระจกประตู-หน้าต่าง แผ่นสีชา  
หอ้งคอมพวิเตอร์ เปล่ียนวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบนอกประตูอลูมิเนียม(สีชา) (ชุดบานเล่ือน กรอบ
บานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียน (สีชา) (ชุดบานล่ือน) กุญแจล็อคบานเล่ือนหน้าต่างอลูมิเนียม  ลูกล้อเล่ือนบานคู่ 
กระจกประตู-หน้าต่าง แผ่นสีชา โรงเรียนตลาดเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000              

 (6226) 6226 ร้ัวโรงเรียน เปล่ียนอิฐบล็อกช่องลม ปนูซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ ฉาบปนูเรียบผนัง และทาสีพลาสติกอิบสัชั่น
โรงเรียนวัดไทยาวาส ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

99,000                

 (6227) 6227 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดสัมปทวน ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 100,000              
 (6228) 6228 บา้นพกัครู แบบ กรมสามัญ เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่ ขอยึดกระเบือ้งลอนคู่ ฝ้า

กระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ เคร่าไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็ง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนโถส้วมนัง่
ราบสองชั้นพร้อมหม้อพกัน้้า รุ่นประหยัดน้้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง ฝักบวัอาบน้้า
ชนิดสายอ่อนพร้อมก๊อกเด่ียว สายฉีดช้าระพร้อมขอแขวน เปล่ียนทอ่โสโครกโถส้วมมีถังพกัน้้า ทอ่น้้าดีและก๊อก
น้้า และเดินทอ่โสโครกอ่างล้างหน้าโรงเรียนบา้นบางม่วง ต .บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม

100,000              

 (6229) 6229 อาคารเรียน แบบ 008 ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้ (รวมสีรองพืน้ไม่กันเชื้อรา)โรงเรียนวัดบางน้อยใน ต.บางหลวง 
อ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000              

 (6230) 6230 อาคารเรียน แบบ สปช.102 ร้ือถอนวัสดุมุง หลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่ (สี) และ
สลักเกลียวยึดกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นพาดหมอน ต .คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

100,000              

 (6231) 6231 ถนนรอบอาคารเรียน ปรับเกล่ียพืน้ที ่ถมดินลูกรังปรับระดับ ทรายถมรองพืน้ปรับระดับ คอนกรีตผสมเสร็จ 
เหล็กตะแกรงวายแมท และไม้แบบรวมทัว่ไปโรงเรียนบา้นหนองมะม่วง ต .บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000              

 (6232) 6232 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ติดลูกกรงเหล็กดัดหน้าต่าง และลูกกรงเหล็กดัดประตูโรงเรียนบา้นรางปลาหมอ ต.บาง
ภาษ ีอ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000              

 (6233) 6233 ร้ัวโรงเรียน ปรับปรุงร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากตอกเข็ม)โรงเรียนบา้นนราภริมย์ ต.นราภริมย์ อ.บางเลน จ.
นครปฐม

100,000              

 (6234) 6234 อาคารโรงฝึกงาน แบบ 313 เอ เปล่ียนบล๊อค ก่อผนัง ทาสีน้้าอะครีลิค (ภายนอก) ทาสีน้้าอะครีลิค (ภายใน) 
เปล่ียนประตูเหล็กม้วนบานทกึชนิดใช้มือดึง เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา ครอบคันโค้งกระเบือ้งลอนคู่ และตะปู
เกลียวยึดกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนวัดบวัปากทา่ ต .นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000              

 (6235) 6235 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ คร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นไผ่หลวง ต.หนิมูล อ.บางเลน
 จ.นครปฐม

100,000              

 (6236) 6236 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนแผงบงัแดดอลูมิเนียมเคลือบสี แบบตัว C พร้อมโครงคร่าวโรงเรียนวัด
บางภาษ ีต.คลองนกกระทงุ อ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000              

 (6237) 6237 ถนน ปรับปรุงผิวจราจร คสล. โรงเรียนบา้นหนองปรงกาญจนา ต.บวัปากทา่ อ.บางเลน จ.นครปฐม 100,000              
 (6238) 6238 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ส้วม แบบกรมสามัญ เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ

โรงเรียนวัดไผ่สามต้าลึง ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม
100,000              

 (6239) 6239 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข พเิศษ  ทาสีน้้ามัน (รวมสีรองพืน้ไม้กันเชื้อรา)โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ต.ไทรงาม อ.บางเลน 
จ.นครปฐม

100,000              



     หนา้ที ่246

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6240) 6240 บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ เปล่ียนประตูไม้เนือ้แข็ง หน้าต่างไม้เนือ้แข็ง วงกบไม้เนือ้แข็ง กลอนอลูมิเนีย มือจับ 

บานพบั กุญแจ เปล่ียนปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสีอะครีลิก (ภายนอก) ทาสีอะครีลิก (ภายใน) ทาสีน้้ามัน และทาสี
กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดบอนใหญ่ ต.บวัปากทา่ อ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000              

 (6241) 6241 สนามเด็กเล่น เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี เหล็กตัวซี และทอ่เหล็กกลมผิวด้าโรงเรียนบา้นคลองพระมอพสัิย
 ต.บางภาษ ีอ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000              

 (6242) 6242 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีอะครีลิก (ภายนอก) ทาสีอิครีลิก (ภายใน) ทาสีน้้ามัน โรงเรียนวัดราษฏร์
ศรัทธาราม ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

100,000              

 (6243) 6243 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบโรงเรียนบา้นคลองนกกระทงุ ต.คลอง
นกกระทงุ อ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000              

 (6244) 6244 หอ้งปฏบิติัการทางวิทยาศาสตร์ กั้นผนังค่าแรงและวัสดุอิฐมอญเบา เปล่ียนปพูืน้กระเบือ้ง ฝ้าเพดาน และทาสี 
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.นราภริมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

99,900                

 (6245) 6245 โรงเพาะเหด็ เปล่ียนทอ่เหล็กกลวงส่ีเหล่ียมจตุรัส ทอ่เหล็กกลมผิวด้า เหล็กแผ่นเรียบด้า พกุตะกั่ว ลวดเชื่อม ใบ
ตัด หวัไม้กลึงหวัเสา ทาสีกันสนิม และทาสีน้้ามันโรงเรียนวัดทุง่น้อย ต .แหลมบวั อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

100,000              

 (6246) 6246 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด และทาสีน้้าอะครีลิค โรงเรียนวัดส้าโรง ต.วัดส้าโรง อ.
นครชัยศรี จ.นครปฐม

100,000              

 (6247) 6247 อาคารเรียน ทาสีน้้าอะครีลิคโรงเรียนหลวงพอ่แช่มอุปถัมภ ์ต .ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 100,000              
 (6248) 6248 อาคารเรียน อาคารประกอบ เปล่ียนปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ต .ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี 

จ.นครปฐม
100,000              

 (6249) 6249 ร้ัว เปล่ียนร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นหว้ยกรด ต.แหลมบวั อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม

100,000              

 (6250) 6250 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนทอ่เหล็กกลวงส่ีเหล่ียมจัตุรัส แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ทาสีเคลือบเงา 
(สีน้้ามัน) สีรองพืน้งานโลหะเหล็กใหม่ และพกุตะกั่วโรงเรียนบา้นหนองปรง ต .บางระก้า อ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000              

 (6251) 6251 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ติดต้ังบานหน้าต่างมุง้ลวด บานประตูมุง้ลวด ลูกกรงเหล็กดัดหน้าต่าง ลูกกรงเหล็กดัด
ประตู เปล่ียนผนังกระจกช่องแสงกรอบอลูมิเนียมโรงเรียนบา้นรางกระทุม่ ต .บางภาษ ีอ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000              

 (6252) 6252 ทางเทา้ เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นคลองบางกระจัน ต .ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 100,000              
 (6253) 6253 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข เปล่ียนกลอนอลูมิเนียม มือจับ บานพบัหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี หน้าต่างบานทบึไม้

เนือ้แข็ง ซ่อมผนังอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยพลู ต .หว้ยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
100,000              

 (6254) 6254 อาคารเรียน หลังที ่1 อาคารหลวงพอ่เนตร ทาสีน้้ามันผนังภานใน และภายนอก เปล่ียนฝ้าเพดาน และค่าแรงขูด
สีผนังเดิมโรงเรียนวัดตุ๊กตา ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (6255) 6255 ถนนหน้าอาคารเรียน เทพืน้คอนกรีตผสมส้าเร็จ และตะแกรงเหล็กโรงเรียนวัดบางปลา ต .บางปลา อ.บางเลน จ.
นครปฐม

144,000              

 (6256) 6256 อาคารเรียน แบบหลวงพอ่เปิน่ 1 เทพืน้ปนูทรายปรับระบบพร้อมขัดหยาบ ส้วม เปล่ียนโถปสัสาวะชาย พร้อม
ก๊อกน้้าแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โถส้วมแบบนัง่ราบ สองชิ้น พร้อมหม้อน้้ารุ่นประหยัด พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด สายช้าระพร้อมขอแขวน เปล่ียนบนประตู PVC บานเรียบ ลานกีฬาอเนกประสงค์ เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้ง
เคลือบ ศาลาทรงไทย เปล่ียนปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ศาลาเขียวแบบสร้างเอง เปล่ียนปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียน
วัดบางพระ ต.บางแก้วฟา้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (6257) 6257 บา้นพกัครู แบบสร้างเอง เปล่ียนบานประตูไม้อัด กระจกบานเกล็ดสีชา ชุดขาบานเกล็ดแบบมือโยก และทาสี
น้้ามัน  โรงอาหาร แบบสร้างเอง ทาสีน้้ามัน และสีเคลือบโลหะโรงเรียนวัดกลางครูเวียง ต .สัมปทวน อ.นครชัยศรี
 จ.นครปฐม

150,000              



     หนา้ที ่247

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6258) 6258 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้ายิปซัมบอร์ด โคมไฟดาวน์ไลทผั์งเพดานกลม ประตูเหล็กม้วนบานทบึใช้มือดึง และทาสีน้้า

อิครีลิคโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
150,000              

 (6259) 6259 อาคารเรียน เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ และทาสีน้้าอะครีลิคโรงเรียนวัดผาสุการาม ต .บางไทรปา่ อ.บางเลน จ.
นครปฐม

150,000              

 (6260) 6260 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดงเกตุ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.
นครปฐม

150,000              

 (6261) 6261 ถนนบริเวณโรงเรียน เทพืน้ถนนคอนกรีตผสมเสร็จ ถมวัสดุรองพืน้และทรายถม และเหล็กตะแกรงโรงเรียนวัดล้า
พญา ต.ล้าพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000              

 (6262) 6262 อาคารเรียน แบบ 312 เทพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดศิลามูล ต.หนิมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 150,000              
 (6263) 6263 ศูนย์ฝึกการเรียนรู้งานเกษตร เปล่ียนเสาตอม่อคอนกรีต เสาเข็ม คอร.รูปตัวไอ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ เปล่ียนพืน้

ไม้อัดซีเมนต์ ทอ่เหล็กเคลือบสังกะสี เปล่ียนผนังไม้ส้าเร็จรูปชนิดบงัใบ เปล่ียนหลังคาเหล็กตัวซี แผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบสี ฉนวนกันความร้อน เชิงชายไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.
นครปฐม

150,000              

 (6264) 6264 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนฝาผนังไม้ตีซ้อนเกล็ด และไม้เนือ้แข็ง ทาสีน้้าอะครีลิคโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ต.
บางระก้า อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000              

 (6265) 6265 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง เทพืน้ปนูทราย ปรับระดับพร้อมขัดหยาบ ถมทรายเพือ่ปรับระดับโรงเรียนวัด
ดอนยอ ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000              

 (6266) 6266 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคาเหล็กเมทลัชีท และทอ่เหล็กโรงเรียนวัดวังน้้าขาว ต .คลองจินดา อ.สามพราน จ.
นครปฐม

150,000              

 (6267) 6267 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดรางก้าหยาด ต .บางภาษ ีอ.บางเลน จ.
นครปฐม

150,000              

 (6268) 6268 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ พืน้ปนูทรายปรับพืน้พร้อมขัดหยาบ อาคารอนุบาล ปรับปรุง
ระบบถังน้้าบ้าบดัน้้าปฏกิูลหอ้งน้้าโรงเรียนวัดทา่ข้าม ต .ทา่ข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม

150,000              

 (6269) 6269 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 เปล่ียนพืน้ปนูทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบโรงเรียนบา้นประตูน้้าพระพมิล ต.บาง
เลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000              

 (6270) 6270 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนพืน้คอนกรีตผสมเสร็จ และตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูปโรงเรียนวัดปรีดาราม ต .คลอง
จินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

150,000              

 (6271) 6271 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ และผนังบกุระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดเกษมสุริยัม
นาจ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000              

 (6272) 6272 บา้นพกัครู เปล่ียนเพดานฝ้ายิปซัมบอร์ด  ประตูบานทบึไม้สัก หน้าต่างบานทกึไม้สัก วงกลไม้สักประตูและ
หน้าต่าง ผนังไม้อัดสัก คร่าวไม้เนือ้แข็งสองด้านโรงเรียนบา้นบางเตย ต .บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

150,000              

 (6273) 6273 อาคารเรียน แบบ ป.04 เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็งเข้าล้ินวางบนตงไม้เนือ้แข้ง อาคารเรียน แบบสร้างเอง เปล่ียน
ประตู-หน้าต่างบานทบึไม้เนือ้แข็ง บานพบั ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน เปล่ียนขอบคันหนิคอนกรีต และปู
บล็อคทางเทา้ และเปล่ียนร้ัวมาตรฐานแบบลวดหนามโรงเรียนวัดนิลเพชร ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000              

 (6274) 6274 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ บวัฝ้าเพดาน พร้อมตะป ู อาคารเรียนอนุบาล
 แบบสร้างเอง เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนตลาดเจริญสุข ต .บวัปากทา่ อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000              

 (6275) 6275 ทางเดินรอบอาหารอเนกประสงค์ เปล่ียนพืน้กระเบือ้งเคลือบ อิฐบล็อก ทรายถม คอนกรีตผสมเสร็จ และตะแกรง
เหล็กเส้นโรงเรียนวัดทา่ต้าหนัก ต.ทา่ต้าหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (6276) 6276 อาคารเรียน แบบ สพฐ. พเิศษ 3 ชั้น ทาสีน้้าอะครีลิค (ภายใน) ทาสีน้้าอะครีลิค (ภายนอก) และทาสีน้้ามัน
โรงเรียนวัดบวัหวั่น ต.บวัปากทา่ อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6277) 6277 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบกระเบือ้งลอนคู่ (สี) และค่าร้ือถอนโรงเรียนวัดบงึ

ลาดสวาย ต.บางภาษ ีอ.บางเลน จ.นครปฐม
150,000              

 (6278) 6278 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ (สีประกายมุข) ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่ และสลัก
เกลียวยึดกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนวัดบอ่ตะกั่ว ต.บางระก้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (6279) 6279 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสีผนัง ติดกระจกสีชาโรงเรียนวัดบางช้างใต้ ต.
บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม

150,000              

 (6280) 6280 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ทาสีน้้ามัน และทาสีน้้าอะครีลิค (ภายนอก)โรงเรียนวัดไผ่หชู้าง ต.
ไผ่หชู้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000              

 (6281) 6281 ถนนในโรงเรียน เปล่ียนพืน้คอนกรีตผสมเสร็จและตะแกรงเหล็ก โรงเรียนวัดโพธิ์ ต .ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 150,000              

 (6282) 6282 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ตะปเูกลียวยึดกระเบือ้ง และค่าร้ือถอน
วัสดุมุงหลังคาโรงเรียนวัดละมุด ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (6283) 6283 อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28  เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล 
จ.นครปฐม

150,000              

 (6284) 6284 อาคารเรียน แบบพเิศษ 3 ชั้น เปล่ียนแผงลวดตาข่าย โครงคร่าวทอ่เหล็กเคลือบสังกะสี  โรงอาหาร แบบสร้างเอง
 เปล่ียนแผงลวดตาข่าย  โครงคร่าวทอ่เหล็กเคลือบสังกะสี โรงเรียนวัดทอ้งไทร ต .แหลมบวั อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม

150,000              

 (6285) 6285 อาคารเรียน แบบ 003 และ แบบ 017 เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ และเหล็กกล่อง (LG)โรงเรียน
วัดประชานาถ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (6286) 6286 อาคารเรียน แบบสร้างเอง (วัดไทร) ทาสีน้้าอะครีลิค และน้้ายาปนูเทก็โรงเรียนวัดไทร ต .ทา่กระชับ อ.นครชัยศรี 
จ.นครปฐม

150,000              

 (6287) 6287 ถนน เทคอนกรีตผสมเสร็จ ทรายถม ตะแกรงเหล็ก และหนิคลุกโรงเรียนตลาดรางกระทุม่ ต .บางภาษ ีอ.บางเลน 
จ.นครปฐม

150,000              

 (6288) 6288 บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ หลังที ่1 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่ เหล็กตัวซี แปหลังคา
ส้าเร็จรูป เปล่ีนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดเพดาน เปล่ียนผนังไม้ส้าเร็จรูปคร่าวโลหะชุบสังกะสีด้านเดียว และทาสีน้้าอะครีลิ
คโรงเรียนวัดพทุธธรรมรังษ ีต.ลานตากฟา้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (6289) 6289 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนเหล็กกล่องส่ีเหล่ียม เหล็กถังเสส่ีเหล่ียม เหล็กตัวซี แผ่นเมทลัชีท และสกรูโรงเรียน
วัดน้อย ต.ทา่พระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (6290) 6290 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  เปล่ียนรางน้้าแสตนเลส  ร้ัวโรงเรียน เปล่ียนแผงลวดตาข่าย เคร่าทอ่เหล็ก
เคลือบสังกะสีโรงเรียนบา้นคลองลัดอ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

150,000              

 (6291) 6291 อาคารเรียน เปล่ียนบานประตูไม้อัด กลอนหน้าต่างอลูมิเนียม ทาสีน้้าอะครีลิค สีรองพืน้ปนูเก่า และค่าแรงขูด
ล้างสีผนังเดิมโรงเรียนวัดศีรษะทอง ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (6292) 6292 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนผนังแผ่นฝาไม้ส้าเร็จรูป ทาสีน้้าอะครีลิคภายนอก (พร้อมสีทารองพืน้)  อาคารเรียน
 แบบ ป.015 ดัดแปลง  เปล่ียนผนังไม้ส้าเร็จรูป และทาสีน้้าอะครีลิคภายนอก (พร้อมสีทารองพืน้)โรงเรียนคลอง
ทางหลวง ต.ทา่กระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (6293) 6293 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (อาคาร 2) เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ถนน ปรับปรุงผิวลาดยางโรงเรียนวัด
เกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000              

 (6294) 6294 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนคลองบางกระทกึ ต .บางกระทกึ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม

150,000              

 (6295) 6295 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิน่รัตนราษฎร์) ต.
วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6296) 6296 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนบานไม้เนือ้แข็ง กลอนล่าง กลอนบน  มือจับ ปรับมุม 2 แขน ทาสีน้้ามัน แผ่น

เหล็กลีดลอนเคลือบสี พกุเหล็ก ปรับปรุงหอ้งส่ือ อาคารเรียน ป.1 ก เปล่ียนไม้อัดยาง คราวไม้เนือ้แข็ง และทาสี
น้้ามันโรงเรียนบา้นลานแหลม ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

100,000              

 (6297) 6297 อาคารเรียน แบบสร้างเอง เทพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสีน้้าอะครีลิค ทาสีน้้ามัน เปล่ียนบานประตูบานทบึไม้เนือ้
แข็งพร้อมอุปกรณ์ หน้าต่างเล่ือนอลูมิเนียม ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นบางประแดง ต.บา้นใหม่ อ.สามพราน จ.
นครปฐม

150,000              

 (6298) 6298 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด คร่าวอลูมิเนียมทบีาร์  และค่าร้ือถอนฝ้ากระเบือ้งแผ่นเรียบโรงเรียนวัดทา่พดู
 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

200,000              

 (6299) 6299 ส้วม 3 ที ่เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสัน พร้อมขอยึดกระเบือ้งลอนคู่ เปล่ียนพนืปกูระเบอืงเคลือบ ผนังก่ออิฐ
มอญและฉาบปนู เปล่ียนโถส้วมนัง่ราบแบบราดน้้า โถปสัสาวะชายพร้อมก๊อกน้้าแบบกดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
ฝักบวัอาบน้้าชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเด่ียว และอุปกรณ์ต่างๆ ทาสีน้้าพลาสติก และเดินทอ่น้้าดีและทอ่โสโครก
โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ ต.บางไทรปา่ อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000              

 (6300) 6300 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดโคกเขมา ต.แหลมบวั อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม

150,000              

 (6301) 6301 อาคารหอประชุม เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี และทอ่เหล็กกลมกลวง ทอ่เหล็กกลมผิวด้า และทอ่เหล็ก
กล่องวงส่ีเหล่ียมผืนผ้าโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (6302) 6302 หอ้งคหกรรม ก่อผนังซีเมนต์บล็อกและฉาบปนู และทาสีน้้าอะครีลิค ภายในและภายนอก เปล่ียนปกูระเบือ้ง
เคลือบ อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 กันสาดเมทลัชีสโรงเรียนบา้นคลองโยง ต .มหาสวัสด์ิ อ.พทุธมณฑล จ.
นครปฐม

150,000              

 (6303) 6303 ส้วม แบบสร้างเอง เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ลานกีฬาอเนกประสงค์ พืน้ปทูรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ
โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

100,000              

 (6304) 6304 อาคารเรียน แบบ 017 ทอ่เหล็กเคลือบสังกะสี ทอ่เหล็กกลวงส่ีเหล่ียมจตุรัส เหล็กฉาบ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี
 ติดลูกกรงเหล็กดัดหน้าต่าง ลูกกรงเหล็กดัดประตูโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม

100,000              

 (6305) 6305 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบโค้ง เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ และค่าแรงร้ือถอน
กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นทา่ตลาด ต .ทา่ตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม

150,000              

 (6306) 6306 บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ กระเบือ้งลอนคู่ สังกะสี คานไม้เนือ้แข็ง 
เชิงชายไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนผนังไม้เข้าล้ินคร่าวไม้เนือ้งแข็งด้านเดียว บานเกล็ด กระจบ เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็งล้ิน
วางบนไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนเสาไม้ ส้วม เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ลานกีฬาอเนกประสงค์ เปล่ียนอิฐตัวหนอน
โรงเรียนวัดเกษตราราม ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000              

 (6307) 6307 อาคารเรียน สปช. 105/29  ฝายิบซ่ัมบอร์ด คร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนวัดสาลวัน ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.
นครปฐม

150,000              

 (6308) 6308 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2โรงเรียนสพป.
นครปฐม เขต 2 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

300,000              

 (6309) 6309 หอ้งเรียน หอ้งพเิศษ เปล่ียนบานประตูไม้เนือ้แข็ง บานหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง และทาสีพลาสติกโรงเรียนวัดลาด
สะแก ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000              

 (6310) 6310 อาคารเรียน แบบ 002 เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์ และทาสีพลาสติกโรงเรียนบา้นไผ่ล้อม ต.ไผ่หชู้าง อ.บางเลน 
จ.นครปฐม

100,000              

 (6311) 6311 อาคารเรียน 3 เปล่ียนประตูบานทกึไม้เนือ้แข็ง ประตู PVC บานเรียบ กุญแจลูกบดิประตูสีสแตนเลสมัน โรง
อาหาร ก่อผนังบล็อค และทาสีน้้าอะครีลิค ภายในและภายนอก ถนน เทคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนวัดลานตาก
ฟา้ ต.ลานตากฟา้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              



     หนา้ที ่250

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6312) 6312 หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ผนังบกุระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนประตู กรอบบาน

อลูมิเนียม วงกบอลูมิเนียม มือจับประตู โช๊คอัพฝังในตัววงกบ กุญแจฝังในตัวบาน กระจกแผ่นสีชา ประตูบานทบึ
ไม้เนือ้แข็ง วงกบประตูไม้ กรอบบนประตูไม้ อุปกรณ์การติดต้ังบานประตู เกร็ดไม้บานประตู  ส้วมนักเรียน
อนุบาล เปล่ียนโถส้วมนัง่ยอง มีฐานพร้อมหม้อน้้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง โถปสัสาวะ
ชาย พร้อมก๊อกน้้าแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ฝักบวัอาบน้้าชนิดสานอ่อน พร้อมก๊อกเด่ียว อุปกรณ์ต่างๆ ใน
หอ้งส้วมโรงเรียนบณุยศรีสวัสด์ิ ต .คลองโยง อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม

200,000              

 (6313) 6313 อาคารเรียน  เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ วงกบไม้เนือ้แข็ง และทาสีพลาสติกโรงเรียนบา้นไผ่คอก
วัว ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000              

 (6314) 6314 อาคารเรียน แบบ 008 เปล่ียนผนังไม้ตีซ้อนเกล็ด ทาสีน้้าอะครีลิค และค่าร้ือถอนฝาไม้ยางโรงเรียนวัดหว้ยตะโก 
ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (6315) 6315 อาคารเรียน แบบ 017  เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์ ทาสีน้้าพลาสติก และทาสีน้้ามันโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.
ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (6316) 6316 อาคารเรียน แบบ 017 ปรับพืน้ไม้ และระเบยีงและบนัได อาคารเรียน แบบ สปช .ดัดแปลง ปรับพืน้ไม้ และ
ระเบยีง อาคารเรียน ชั้นบน ลงยูริเทนเคลือบผิวไม้โรงเรียนวัดพระมอพสัิย ต.นราภริมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

92,000                

 (6317) 6317 อาคารเรียน  เปล่ียนบานหน้าต่างกระจกบานเล่ือน ประตูบานกระจกสวิง ทาสีน้้าอะครีลิค ภายใน และงาน
ส้าหรับพืน้ผิวเหล็ก สีรองพืน้พเิศษ งานโลหะเก่าขึ้นสนิม งานโลหะใหม่โรงเรียนวัดกลาง ต.บางพระ อ.นครชัยศรี
 จ.นครปฐม

150,000              

 (6318) 6318 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสีน้้าอะครีลิค สีน้้ามัน สีทาฝ้าเพดาน ทาสีประตู-หน้าต่าง และค่าแรงขูดสีผนังเดิม
โรงเรียนบา้นหวัอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม

100,000              

 (6319) 6319 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้ (รวมสีรองพืน้ไม้กันเชื้อรา)โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ต.ล้าพญา อ.
บางเลน จ.นครปฐม

139,000              

 (6320) 6320 ส้วม  เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ เทพืน้คอนกรีตผสมเสร็จ  ปรับปรุงลานเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่  ถมทราย 
ตะแกรงส้าเสร็จรูป เทคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนวัดง้ิวราย ต .ง้ิวราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (6321) 6321 อาคารเรียน  ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้โรงเรียนบา้นฉาง ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 99,000                
 (6322) 6322 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26  เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่ กรอบตะเฆ่

กระเบือ้งลอนคู่และตะปเูกลียว ไม้แปโรงเรียนบา้นดอนทอง ต .คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
98,000                

 (6323) 6323 อาคารเรียน แบบ 017 เทพืน้คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป ทอ่นเหล็กกลวงส่ีเหล่ียมจัตุรัส เหล็กซี 
เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ และทาสีรองพืน้พเิศษโรงเรียนวัดกกตาล ต .สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (6324) 6324 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26  เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นคลองจินดา ต .คลองจินดา อ.สาม
พราน จ.นครปฐม

100,000              

 (6325) 6325 ถนนภายในโรงเรียน เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนวัดลานคา ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 150,000              
 (6326) 6326 อาคารอเนกประสงค์ ถมทรายหยาบบดอัด เทคอนกรีตผสมเสร็จ ถังซีเมนต์ ฝาถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ปพูืน้

กระเบือ้งเคลือบ  ส้วม ขุดดิน ทอ่ พวีีซี ข้อต่อ เปล่ียนบานประตู PVC บานเรียบ ท้ารางน้้าทิง้คอนกรีต เดินทอ่
น้้าชักโครก งานเดินทอ่น้้าโถปสัสวะชาย บา้นพกัครู หลักที ่1-3 เปล่ียนไม้เนือ้แข็ง ฉาบปนู เปล่ียนไม้เนือ้แข็ง 
และทาสีภายใน หอ้งน้้า ประตู PVC บานเรียบโรงเรียนวัดทรงคนอง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

150,000              

 (6327) 6327 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง  เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่ ตะปเูกลียวยึดกระเบือ้ง
ลอนคู่ และค่าแรงร้ือถอนโรงเรียนบา้นหอมเกร็ด ต .หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม

79,000                



     หนา้ที ่251

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6328) 6328 อาคารเรียน แบบ 017 ก่อผนังอิฐมอญ เปล่ียนปกูระเบือ้งเคลือบ เทคอนกรีต เปล่ียนก๊อกน้้าทองเหลือ ตะแกรง

น้้าทิง้สแตนเลส เดินทอ่น้้าดีอ่างล้างหน้า เดินทอ่น้้าโสโครกอ่างล้างหน้าโรงเรียนวัดสรรเพชญ ต .ยายชา อ.สาม
พราน จ.นครปฐม

150,000              

 (6329) 6329 ลานอเนกประสงค์ เทคอนกรีตผสมเสร็จ ตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูป ไวเมทโรงเรียนบา้นเพลินวัฒนา ต.กระทุม่ล้ม อ.
สามพราน จ.นครปฐม

150,000              

 (6330) 6330 อาคารเรียน ป.1 ฉ. พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต .โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6331) 6331 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .105/26 พืน้ปกูระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นชะโนต ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
150,000              

 (6332) 6332 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุรุคุ ต .กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 150,000              
 (6333) 6333 อาคารเรียน ป. 1 ฉ. พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนปลาปากราษฎร์บ้ารุง ต .ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 150,000              
 (6334) 6334 อาคารเรียน สปช.2/28 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บ้ารุงวิทยา) ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 200,000              

 (6335) 6335 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 พืน้ปกูระเบือ้ง   ทาสีโรงเรียนบา้นต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนฯ) ต.นาแก อ.นา
แก จ.นครพนม

100,000              

 (6336) 6336 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง  เปล่ียนโครงหลังคาเหล็ก  แผ่นเหล็กรีดลอน ฝาไม้  ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียน
บา้นหนองหญ้าไซ ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6337) 6337 อาคารเรียน ป.1ฉ. ผนังคอนกรีตบล็อก  ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นนาราชควาย ต .นาราชควาย อ.เมือง
นครพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6338) 6338 อาคารเรียน นพ 002  เทพืน้ คสล  ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุดฉิม ต .กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 150,000              
 (6339) 6339 อาคารเรียน ป.1 ฉ. พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี อาคารเรียนแบบ สปช .102/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโชคอ้านวย 

ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
100,000              

 (6340) 6340 อาคารเรียน ป.1 ฉ. ปรับปรุงหลังคากันสาดโรงเรียนนาถ่อนทา่วิทยาคาร ต .นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6341) 6341 อาคารเรียน ป.1 ฉ. ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบปนูเรียบ แผงลวดตาข่ายคร่าวทอ่เหล็ก  บานประตูโรงเรียนบา้น

โพธิ์ศรี ต.บา้นแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
100,000              

 (6342) 6342 อาคารเรียน ป. 1 ฉ. พืน้ปกูระเบือ้ง หอ้งสมุดแบบสร้างเอง พืน้ปกูระเบือ้ง  อาคารอเนกประสงค์ 312  พืน้ปู
กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา ต .นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

150,000              

 (6343) 6343 อาคารเรียน สปช. 103/26  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกลางมูลอ้น ต .ค้าพี ้อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              
 (6344) 6344 อาคารโรงอาหาร ร้ือวัสดุมุงหลังคา  เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นทรายมูลค้าผักแพว ต .น้้าก่า้ อ.

ธาตุพนม จ.นครพนม
100,000              

 (6345) 6345 อาคารเรียน ป1ฉ. ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบา้นโพนสวางหนองแหน ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม 100,000              
 (6346) 6346 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (หลังที ่1) ทาสี ซ่อมแซม

อาคารเรียนแบบ สปช.105/29(หลังที ่2) ทาสี ซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26(หลังที ่1)  เปล่ียนหลังคาแผ่น
เหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์  ซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26(หลังที ่2)  เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบอะลูซิงค์  ซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26(หลังที ่3)  เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ 
ซ่อมแซมร้ัว ทาสีโรงเรียนบา้นนาคอกควาย ต .ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6347) 6347 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังตามัว ต .วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม

150,000              

 (6348) 6348 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ทาสีโรงเรียนบา้นไทยสามัคคี ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6349) 6349 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ ต .นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 100,000              
 (6350) 6350 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ.002 เทพืน้ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นจ้าปา ต .ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              



     หนา้ที ่252

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6351) 6351 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ปรับปรุงกันสาดโรงเรียนลาดสว่างวิทยา ต .ทา่ลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 100,000              
 (6352) 6352 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองคอง ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              
 (6353) 6353 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงกันสาดเปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียน

บา้นนาแกน้อย(นทพ.อุปถัมภ)์ ต.บา้นแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
100,000              

 (6354) 6354 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนรางน้้า  ทอ่รับน้้า เปล่ียนประตู พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหวั
บงึทุง่(เขตการทางฯ) ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

200,000              

 (6355) 6355 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (หลังที ่1) ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง  ซ่อมแซมอาคาร
เรียนแบบ สปช.105/29 (หลังที ่2) ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง โรงเรียนบา้นหนองปลาดุก ต .บา้นผ้ึง
 อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

200,000              

 (6356) 6356 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ 002 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง พืน้ปู
กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพนค้อโพนสวรรค์ ต.ค้าเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6357) 6357 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสี เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นพระซองเหนือ ต.พระซอง อ.นาแก จ.
นครพนม

100,000              

 (6358) 6358 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่ลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) ต.ทา่ลาด อ.เรณู
นคร จ.นครพนม

100,000              

 (6359) 6359 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนดู่ ต .กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 150,000              
 (6360) 6360 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบา้นดอนแดงเจริญทอง ต.ค้าเตย อ.เมืองนครพนม จ.

นครพนม
150,000              

 (6361) 6361 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้โรงเรียนบา้นดอนม่วง ต.บา้นผ้ึง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6362) 6362 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สร้างเอง ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซ่ิงค์

โรงเรียนบา้นคับพวง ต.น้้าก่า้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
100,000              

 (6363) 6363 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตู ทาสีโรงเรียนบา้นค้าสว่าง ต.วังตามัว อ.
เมืองนครพนม จ.นครพนม

200,000              

 (6364) 6364 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนเสา ยกอาคารโรงเรียนบา้นดงปา่ยูง ต .นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 100,000              

 (6365) 6365 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 พืน้ปกูระเบือ้ง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .103/26 พืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นโคกกลางแก้งน้อยฯ ต .นาแก อ.นาแก จ.นครพนม

100,000              

 (6366) 6366 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ทาสีโรงเรียนบา้นนางเลิศ ต.พุม่แก อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              
 (6367) 6367 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช.105/29(หลังที ่1)   ปรับปรุงกันสาด  ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .105/29(

หลังที ่2) ปรับปรุงกันสาด ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .105/29 (หลังที ่3) ปรับปรุงกันสาด ซ่อมแซมอาคาร
เรียนแบบ นพ.002 ปรับปรุงกันสาดโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม

200,000              

 (6368) 6368 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบา้นปากบงั ต.
พมิาน อ.นาแก จ.นครพนม

100,000              

 (6369) 6369 ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานแบบ 312 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ พืน้ปู
กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต .โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000              

 (6370) 6370 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ.001 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้น
ส้าราญ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6371) 6371 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  กั้นหอ้ง เปล่ียนประตู ซ่อมแซมส้วมแบบ สร้างเอง เปล่ียนเสา เปล่ียนหลังคา
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ พืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนสุขภณัฑ์ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เทพืน้ ทาสีโรงเรียน
ชุมชนบา้นพมิาน ต.พมิาน อ.นาแก จ.นครพนม

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6372) 6372 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้น

โพนบกหวัขัววิทยาคาร ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
100,000              

 (6373) 6373 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาหวับอ่ ต .อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม

100,000              

 (6374) 6374 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนประตู โรงเรียนบา้นนาราชควายน้อย ต.นาราชควาย อ.เมือง
นครพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6375) 6375 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์
โรงเรียนบา้นนามูลฮ้ิน ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6376) 6376 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงก้อม ต .นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6377) 6377 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบา้นผักขะย่านาคอยโนนแดง ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.

นครพนม
150,000              

 (6378) 6378 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 (หลังที ่1) พืน้ปกูระเบือ้ง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .102/26(หลัง
ที ่2) เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซ่ิงค์โรงเรียนบา้นสร้างแปน้ ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

100,000              

 (6379) 6379 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาปง่คอง ต .นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              
 (6380) 6380 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202 ทาสี พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้องขัวสูง ต .สีชมพ ู

อ.นาแก จ.นครพนม
100,000              

 (6381) 6381 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบา้นเหล่าทุง่ ต.สีชมพ ูอ.นาแก จ.นครพนม 100,000              
 (6382) 6382 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ก เปล่ียนฝ้าเพดาน ซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบ องค์การ เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็ก

รีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นสีชมพมูิตรภาพที ่164 ต.สีชมพ ูอ.นาแก จ.นครพนม
100,000              

 (6383) 6383 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ทาสี พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นแขนนาง ต .นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              

 (6384) 6384 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สร้างเอง เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียน
บา้นแก้งสีลารมณ์สามัคคี ต.บา้นแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม

150,000              

 (6385) 6385 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ 001 เปล่ียนประตู ทาสีโรงเรียนบา้นค้าเตย(ค้าเตยราษฎร์ร่วมจิต) ต.ค้าเตย อ.
เมืองนครพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6386) 6386 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงยอ ต .นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 150,000              
 (6387) 6387 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ.017 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ เปล่ียนเชิงชาย

ไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นนกเหาะ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
150,000              

 (6388) 6388 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ทาสี เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียน
บา้นสุขเจริญ ต.บา้นผ้ึง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6389) 6389 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาม่วง ต .โคกหนิแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 100,000              

 (6390) 6390 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปล่ียนโครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง 
โรงเรียนบา้นดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6391) 6391 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้โรงเรียนบา้นหนองหญ้าม้า ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6392) 6392 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนหนองสังข์

ราษฎร์บ้ารุง ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
150,000              

 (6393) 6393 ซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบ สร้างเอง พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังไฮหนองกุง ต .ค้าเตย อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม

100,000              

 (6394) 6394 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนพืน้ไม้โรงเรียนบา้นหนองกุง ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              



     หนา้ที ่254

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6395) 6395 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตู เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนบา้นกอก 

ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
100,000              

 (6396) 6396 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนฝ้าเพดาน ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นเหบิ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

100,000              

 (6397) 6397 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้โรงเรียนบา้นตับเต่าโนนจันทร์ ต.พุม่แก อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              
 (6398) 6398 ซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 ทาสี เปล่ียนประตู พืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นดอนข้าวหลาม 

ต.น้้าก่า้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
100,000              

 (6399) 6399 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ นพ.312 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซ่ิงค์โรงเรียนบา้นบอ่ดอก
ซ้อนทา่วัด ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม

100,000              

 (6400) 6400 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสี เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโคกหนิแฮ่ ต.โคกหนิแฮ่ อ.เรณูนคร 
จ.นครพนม

150,000              

 (6401) 6401 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนผนังไม้โรงเรียนบา้นนายอน้อย ต .นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 100,000              
 (6402) 6402 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป .1 ฉ พืน้ปกูระเบือ้ง 

ทาสีโรงเรียนบา้นหนองบวัด่านเก่า ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
100,000              

 (6403) 6403 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาทราย ต .นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม

100,000              

 (6404) 6404 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนยานาง ต .นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม

100,000              

 (6405) 6405 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปล่ียนเชิงชายไม้
ส้าเร็จรูป เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นนาแกบงึเหล็ก ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6406) 6406 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหนองสะโน ต .ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.
นครพนม

100,000              

 (6407) 6407 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง ซ่อมแซมส้วมแบบ สปช .601/26 เปล่ียนปลังคาแผ่น
เหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซ่ิงค์ เปล่ียนประตู เปล่ียนสุขภณัฑ์ พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นกุตาไก้ ต.กุตาไก้ อ.
ปลาปาก จ.นครพนม

150,000              

 (6408) 6408 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาสะเดา ต .หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 100,000              
 (6409) 6409 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นนายอ ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 150,000              
 (6410) 6410 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่มน ต .ค้าเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 150,000              

 (6411) 6411 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังโพธิ์ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 100,000              
 (6412) 6412 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ทาสี เปล่ียนรางน้้าโรงเรียนบา้นนามนดงต้ิววิทยา ต .นาเลียง อ.นาแก จ.

นครพนม
100,000              

 (6413) 6413 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004 เปล่ียนรางน้้า ทาสีโรงเรียนบา้นทา่ค้อ(ชุณหป์ระสาทศิลป์) ต.ทา่ค้อ อ.เมือง
นครพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6414) 6414 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง เปล่ียนรางน้้าโรงเรียนบา้นกลางน้อย ต .บา้น
กลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6415) 6415 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 008 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนพระซองวิทยาคาร ต .พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              
 (6416) 6416 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ.001 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโปร่งหนองเปงใหม่จ้าปา ต .ฝ่ังแดง อ.ธาตุพนม จ.

นครพนม
150,000              

 (6417) 6417 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงโชค ต .หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม

100,000              



     หนา้ที ่255

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6418) 6418 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นขามเฒ่ากุดข้าวปุน้ (ราษฎร์อุทศิ) ต.ขามเฒ่า

 อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
100,000              

 (6419) 6419 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนรางน้้าโรงเรียนบา้นสร้างหนิ ต.นาราชควาย อ.
เมืองนครพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6420) 6420 ซ่อมแซมร้ัว ทาสี  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ถมดินโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ต .นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 100,000              
 (6421) 6421 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นโคกสี

มิตรภาพที ่87 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม
100,000              

 (6422) 6422 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นธาตุพนม (พทิกัษว์ิทยา) ต.ธาตุ
พนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6423) 6423 ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานแบบ 312 เปล่ียนหลังคาสังกะสี ผนังอิฐบล๊อคโรงเรียนบา้นโพนปา่หว้าน ต.ค้าเตย อ.
เมืองนครพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6424) 6424 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนขาว ต .นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 150,000              

 (6425) 6425 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้โรงเรียนบา้นโนนหอม ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม 100,000              
 (6426) 6426 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี เทพืน้โรงเรียนบา้นนาทาม ต.พระกลางทุง่ อ.ธาตุพนม 

จ.นครพนม
100,000              

 (6427) 6427 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนหน้าต่าง เปล่ียนประตู พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นสร้างแห ่ต .กุดฉิม อ.
ธาตุพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6428) 6428 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคือบอะลูซิงค์ เปล่ียนรางน้้าโรงเรียน
ชุมชนหนองฮีสามัคคี ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

150,000              

 (6429) 6429 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง
โรงเรียนบา้นดงมะเอก ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม

100,000              

 (6430) 6430 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงดู่งาม ต .หนองบอ่ อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              
 (6431) 6431 อาคาร ป1ฉ. เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดรอนเคลือบอลูซิงค์ 270 ตร.ม.โรงเรียนบา้นขอนกองโพนทอง ต .นาหนาด

 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
100,000              

 (6432) 6432 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงน้อยพฒันา ต .พมิาน อ.นาแก จ.
นครพนม

150,000              

 (6433) 6433 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ทาสี ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 พืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นจรุกเตย ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000              

 (6434) 6434 ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน เปล่ียนฝ้าเพดาน พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองดินแดง ต .ค้าเตย อ.เมืองนครพนม
 จ.นครพนม

100,000              

 (6435) 6435 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนฝาผนัง เปล่ียนพืน้ไม้โรงเรียนบา้นนาโสก ต .บา้นแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              

 (6436) 6436 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นหนองบวัค้า
 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000              

 (6437) 6437 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาหลวง ต .ทา่ค้อ อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม

100,000              

 (6438) 6438 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองญาติ ต .หนองญาติ อ.เมืองนครพนม 
จ.นครพนม

100,000              

 (6439) 6439 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              



     หนา้ที ่256

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6440) 6440 ซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 พืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตู เปล่ียนสุขภณัฑ์ ทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 

สปช.105/29(ทาสี)  ทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29(หลังที ่2) ทาสีโรงเรียนบา้นชะโงมนาโดน ต.
ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6441) 6441 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียน
บา้นนางาม ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000              

 (6442) 6442 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหนองหอยใหญ่ ต .พุม่แก อ.นาแก จ.นครพนม 150,000              

 (6443) 6443 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช.105/26 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง เปล่ียนรางน้้า ทอ่รับน้้าโรงเรียนบา้นหนอง
หอยค้าอ้อม ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม

150,000              

 (6444) 6444 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนฝ้าเพดาน พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาขาม ต .ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.
นครพนม

100,000              

 (6445) 6445 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ทาสี เปล่ียนฝ้าเพดาน ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสี 
เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทู้(สามัคคีวิทยา) ต.น้้าก่า้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6446) 6446 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. เทพืน้โรงเรียนบา้นใหม่วังเซือม ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 100,000              
 (6447) 6447 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ เปล่ียนเชิงชาย

ไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นโคกสูง ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
150,000              

 (6448) 6448 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29(หลังที ่1) ทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29(หลังที ่2) ทาสี
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม

200,000              

 (6449) 6449 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เหล็กดัดประตู เหล็กดัดหน้าต่าง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 
312 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นกล้วย ต .ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6450) 6450 อาคารเรียนแบบป.1ฉ เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซ่ิงโรงเรียนบา้นนาบัว่ ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.
นครพนม

100,000              

 (6451) 6451 ซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุดแบบ สร้างเอง เปล่ียนโครงหลังคาเหล็ก เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์
โรงเรียนบา้นน้้าก่า้(ล้้าประชาอุปถัมภ)์ ต.น้้าก่า้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6452) 6452 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ร้ือฝาผนัง เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต .หนองสังข์ อ.นาแก จ.
นครพนม

100,000              

 (6453) 6453 ส้วม สปช.601/26 โครงหลังคาเหล็ก กระเบือ้งลอนคู่ เชิงชายไม้ บานประตู วงกบ โถส้วม อ่างล้างหน้า ทาสี 
โรงเรียนธารน้้าใจ ต.พมิาน อ.นาแก จ.นครพนม

150,000              

 (6454) 6454 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองหมากแก้ว ต .หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.
นครพนม

100,000              

 (6455) 6455 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ผนังคอนกรีต เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่าง เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวัง
ยาง ต.ทา่ลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม

100,000              

 (6456) 6456 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ร้ือฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา ต.
ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม

150,000              

 (6457) 6457 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือสี เปล่ียนรางน้้า พืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บา้นค้าพี้) ต.ค้าพี ้อ.นาแก จ.นครพนม

150,000              

 (6458) 6458 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล ต.ค้าพี ้อ.นาแก จ.
นครพนม

150,000              

 (6459) 6459 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ องค์การ เทพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นหนองย่างซ้ีน ต .หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร 
จ.นครพนม

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6460) 6460 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ร้ือฝาผนัง เปล่ียนฝาผนังส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นนาดี ต.หนองย่างซ้ีน อ.เรณูนคร

 จ.นครพนม
100,000              

 (6461) 6461 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ.002 เปล่ียนพืน้ไม้ ทาสีโรงเรียนบา้นวังสิม ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 100,000              
 (6462) 6462 ซ่อมแซมอาคารหอประชุมแบบ สร้างเอง ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาสังกะสี พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคก

กลาง ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
100,000              

 (6463) 6463 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 เปล่ียนประตู พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนดอนนางหงส์บรูพาสงเคราะห ์ต .
ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6464) 6464 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนเสา ยกอาคาร ถมดินโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม 
จ.นครพนม

150,000              

 (6465) 6465 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี  เปล่ียนโครงหลังคา
เหล็ก เปล่ียนเสา เปล่ียนรางน้้า เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นแสนพนัหมันหย่อน ต.แสนพนั อ.ธาตุพนม
 จ.นครพนม

150,000              

 (6466) 6466 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ร้ือถอนหลังคา  เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซ่ิงค์ โรงเรียนบา้น
โคกกลาง ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

150,000              

 (6467) 6467 ซ่อมแซมร้ัวมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนบา้นโคกก่อง ต .โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6468) 6468 อาคารประกอบ เปล่ียนคาแผ่นเหล็กรีดลอน  อาคารเรียน ปรับพืน้โรงเรียนบา้นนาปง่ ต .กุรุคุ อ.เมืองนครพนม 

จ.นครพนม
100,000              

 (6469) 6469 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปล่ียน
รางน้้า ทอ่รับน้้าโรงเรียนบา้นดงต้ิว ต .บา้นกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6470) 6470 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหนองนางด่อน ต .วังยาง อ.วังยาง จ.
นครพนม

100,000              

 (6471) 6471 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นค้าเม็ก ต .หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              
 (6472) 6472 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นนา

โดนเก่า ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
100,000              

 (6473) 6473 อาคารเรียน สปช.104/26 เปล่ียนรางน้้า อาคารเอนกประสงค์ สปช.203/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน รางน้้าฝน
โรงเรียนบา้นหนองยอโพนแพง ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม

100,000              

 (6474) 6474 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแซง ต .โคกหนิแฮ่ อ.เรณูนคร จ.
นครพนม

100,000              

 (6475) 6475 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ทาสีโรงเรียนบา้นจอมมณี ต.พมิาน อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              
 (6476) 6476 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองบวัราษฎร์รัฐบ้ารุง ต .มหาชัย อ.ปลาปาก จ.

นครพนม
100,000              

 (6477) 6477 ซ่อมแซมร้ัว โรงเรียนบา้นหนองแคน ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม 100,000              
 (6478) 6478 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สร้างเอง พืน้ปกูระเบือ้ง ผนังคอนกรีต เปล่ียนประตู ทาสีโรงเรียนบา้นมหาชัย

 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
150,000              

 (6479) 6479 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นดอนแดง ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6480) 6480 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นปลาปากน้อย ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก

 จ.นครพนม
100,000              

 (6481) 6481 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ทาสีโรงเรียนพระกลาง
วิทยาคาร ต.พระกลางทุง่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6482) 6482 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นเหล่า
ภมูี-ค้าธาตุ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (6483) 6483 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นต้อง (ศรีบวับานวิทยาคาร) ต.ฝ่ังแดง อ.ธาตุพนม จ.

นครพนม
150,000              

 (6484) 6484 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนประตูเหล็กม้วน ซ่อมแซมอาคาร
เรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังกะเบา ต .โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000              

 (6485) 6485 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่าง เปล่ียนรางน้้าโรงเรียนบา้นบอ่สะอาด ต .เรณูใต้ อ.
เรณูนคร จ.นครพนม

100,000              

 (6486) 6486 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ซ่อมแซมอาคารบา้นพกัครูแบบ องค์การ ร้ือถอน
หลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซ่ิงค์โรงเรียนบา้นธาตุน้อยศรีบญุเรือง (พระราชธีราจารย์-
ประชาอุปถัมภ)์ ต.พระกลางทุง่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6487) 6487 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 พืน้ปกูระเบือ้ง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .104/26 พืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นวังยาง ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000              

 (6488) 6488 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นนา
ขาม ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

100,000              

 (6489) 6489 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.206/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร ต .บา้นผ้ึง อ.
เมืองนครพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6490) 6490 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 พืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตูเหล็กม้วน เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นดอนกลาง ต .มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000              

 (6491) 6491 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 205/26 เปล่ียนผนังตาข่ายโรงเรียนบา้นโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) ต.ดอน
นางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6492) 6492 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปล่ียนรางน้้า ทาสี
โรงเรียนบา้นหนองแซง ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6493) 6493 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นตาลกุดยางเด่ียวโนนสมบรูณ์ ต .โพนแพง อ.
ธาตุพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6494) 6494 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ.002 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ทาสี พืน้ปกูระเบือ้ง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .
104/26 ทาสีโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ ต.บา้นผ้ึง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6495) 6495 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ร้ือพืน้ไม้ เปล่ียนพืน้ไม้โรงเรียนบา้นค้าพอก ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม

150,000              

 (6496) 6496 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ถมดิน เปล่ียนเสา ยกอาคาร เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นดินด้า
หมากเฟอืง ต.หนองบอ่ อ.นาแก จ.นครพนม

150,000              

 (6497) 6497 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซ่ิงค์โรงเรียนบา้นนาเลียง ต.
นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม

150,000              

 (6498) 6498 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ โรงเรียนเปดิใหม่ พ.ศ.2541 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ .002 
ปรับปรุงกันสาด เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซ่ิงค์ พืน้ปกูระเบือ้ง ซ่อมแซมส้วมแบบ 401 พืน้ปู
กระเบือ้ง อ่างล้างหน้าโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6499) 6499 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นผ้ึง ต.บา้นผ้ึง อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม

150,000              

 (6500) 6500 ซ่อมแซมส้วมแบบ 401 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปล่ียนสุขภณัฑ์ เปล่ียนประตู ซ่อมแซม
อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง พืน้ปกูระเบือ้ง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป .1 ฉ เปล่ียนราวบนัได
โรงเรียนบา้นดงอิน้า ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม

150,000              

 (6501) 6501 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 เปล่ียนหน้าต่าง เหล็กดัด เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบอะลูซิงค์ ทาสีโรงเรียนบา้นหนองบวั ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6502) 6502 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกกไฮ ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6503) 6503 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 พืน้ปกูระเบือ้ง  ผนังคอนกรีต ทาสีโรงเรียนบา้นวังกระแส ต .

บา้นผ้ึง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
150,000              

 (6504) 6504 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ.002 คอนกรีต เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ทาสีโรงเรียนนา
เหนือทุง่ทองวิทยา ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม

100,000              

 (6505) 6505 ร้ัวมาตรฐานแบบลวดหนามโรงเรียนบา้นชาติพฒันาสันติสุข ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6506) 6506 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้ คสล.โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 150,000              
 (6507) 6507 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองกุดแคน ต .พระกลางทุง่ อ.ธาตุพนม จ.

นครพนม
100,000              

 (6508) 6508 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. เทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นโนนสังข์ ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 100,000              
 (6509) 6509 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105//29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนนางามวิทยาคาร ต .นางาม อ.เรณูนคร จ.

นครพนม
100,000              

 (6510) 6510 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปล่ียนเชิงชายไม้
ส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นค้าผาสุก ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม

100,000              

 (6511) 6511 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 พืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ทาสี เปล่ียนหน้าต่าง
โรงเรียนบา้นโพนทนั ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000              

 (6512) 6512 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 รือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ 
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ประตูเหล็กม้วน พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี
โรงเรียนบา้นนาดอกไม้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

150,000              

 (6513) 6513 ซ่อมแซมร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง โรงเรียนบา้นหนองบวัหน้าฐานบนิ ต .โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6514) 6514 อาคารเรียน ป.1ฉ เทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นทุง่สว่าง ต .เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 100,000              
 (6515) 6515 อาคารเรียน ป 1 ฉ. เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาสังกะสี 308 ตร.ม.โรงเรียนบา้นสว่างส้าราญ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก

 จ.นครพนม
100,000              

 (6516) 6516 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนพืน้ไม้ เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนฝาผนัง ทาสี เปล่ียนหน้าต่าง เปล่ียน
ประตู เหล็กดัด ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบา้นนาคู่ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม

150,000              

 (6517) 6517 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซ่ิงค์โรงเรียนบา้น
ทนัสมัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000              

 (6518) 6518 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา พืน้คอนกรีต พืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนโถส้วมนัง่ยอง โรงเรียนบา้นหนอง
ยาว ต.ค้าเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6519) 6519 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังที ่1 ทาสี สปช.105/29 หลังที ่2 ทาสีโรงเรียนบา้นหนองค้าโคกกุง ต.โพธิ์ตาก อ.
เมืองนครพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6520) 6520 อาคาร สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม

150,000              

 (6521) 6521 อาคารเรียน ป1ฉ. เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เชิงชายไม้ ทาสี รางน้้าโรงเรียนบา้นหนองสะโนนาสมบรูณ์ ต .
วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม

100,000              

 (6522) 6522 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหวัขัวใต้ ต .หนองย่างซ้ีน อ.เรณูนคร
 จ.นครพนม

100,000              

 (6523) 6523 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนลวดตาข่าย ทาสี เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาโดนใหม่ ต.โคกหนิแฮ่
 อ.เรณูนคร จ.นครพนม

100,000              

 (6524) 6524 โรงอาหาร เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี โรงเรียนบา้นดงบาก ต .โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (6525) 6525 อาคารเรียนทรงจั่ว ฝาผนังยิปซ่ัมบอร์ด ทาสีโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม 

จ.นครพนม
200,000              

 (6526) 6526 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ องค์การ ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ พืน้
ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้อยใต้ ต .ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6527) 6527 อาคารเรียนแบบนพ.001 ทาสี  อาคารเรียน ป.1 ฉ (หลังที1่) ทาสี อาคารเรียน ป.1 ฉ (หลังที ่2) ทาสีโรงเรียน
บา้นหนองบอ่ ต.หนองบอ่ อ.นาแก จ.นครพนม

150,000              

 (6528) 6528 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานผนังคอนกรีตฉาบเรียบ เปล่ียนบานประตู เปล่ียนวงกบ โรงเรียนบา้นนาเชือก ต .หนอง
เทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000              

 (6529) 6529 อาคารเรียน นพ.002 เทพืน้ คสล. ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกลางบา้นหนาด ต .บา้นกลาง อ.เมืองนครพนม 
จ.นครพนม

150,000              

 (6530) 6530 ส้วม สปช.601/26  จ้านวน 2 หลัง ร้ือรางปสัสาวะ  ร้ือกระเบือ้งหลังคา ร้ือโถส้วม  ปรับปรุงทาสี  พืน้ คสล . พืน้
ปกูระเบือ้งเคลือบ ผนังบกุระเบือ้ง  หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน โถปสัสาวะชาย อ่างล้างหน้า ประตู โรงเรียนหนอง
ผักแว่นโนนฮังหนองบวัสามัคคี ต.โคกศรี อ.วังยาง จ.นครพนม

150,000              

 (6531) 6531 อาคารเรียน ป. 1 ฉ. เปล่ียนฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบ คร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นพมิานทา่ ต .พมิาน อ.นา
แก จ.นครพนม

100,000              

 (6532) 6532 อาคารเรียนแบบป.1ฉ (หลังที ่1) เปล่ียนฝ้าหลังคา เปล่ียนบานประตู ทาสี อาคารเรียนแบบป.1ฉ (หลังที2่) 
เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนบานประตู ทาสี อาคารเรียนแบบสปช.102/26 เปล่ียนบานประตู ทาสีโรงเรียนบา้น
หนองแสง ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

150,000              

 (6533) 6533 ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ถนนคอนกรีต โรงเรียนบา้นดงยอ ต .บา้นกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6534) 6534 อาคารเรียน ป1ฉ. เปล่ียนประตู ทาสีโรงเรียนบา้นโพนสาวเอ้ ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 100,000              
 (6535) 6535 อาคารเรียน  กระเบือ้งลอนคู่ โรงเรียนบา้นดอนสวรรค์ ต .อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6536) 6536 อาคารอเนกประสงค์ 206/26 ร้ือถอนพืน้ไม้ พืน้ คสล. ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ฝาผนังไม้ ประตู ทาสีโรงเรียน

อนุบาลนครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
200,000              

 (6537) 6537 อาคารเรียน 004 หน้าต่าง ประตู อาคารเรียน ป1ก. ประตูเหล็ก อาคารเรียน สปช.105/29 หน้าต่าง ประตูเหล็ก
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม

200,000              

 (6538) 6538 อาคารเรียน ป1ฉ. เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนชุมชนบา้นพุม่แก ต.พุม่แก อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              
 (6539) 6539 ส้วม สปช.601/26 ร้ืออ่างคสล.เทพืน้ค.ส.ล. พืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็ก ทาสี ปรับปรุงทางเดินคสล.

โรงเรียนบา้นม่วง ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
100,000              

 (6540) 6540 อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ 312 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซ่ิง เปล่ียนบานประตู ทาสี
โรงเรียนบา้นดอนโทน ต.ดอนโทน อ.นาแก จ.นครพนม

150,000              

 (6541) 6541 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สร้างเอง  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาบวั ต .โคกหนิแฮ่ อ.เรณูนคร จ.
นครพนม

100,000              

 (6542) 6542 อาคาร สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นศรีธน ต .โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 150,000              
 (6543) 6543 ซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้ คสล. ปกูระเบือ้งเคลือบ ประตู ทาสีร้ัวโรงเรียน โรงเรียนบา้นสามแยกหวัภธูร ต .วัง

ยาง อ.วังยาง จ.นครพนม
100,000              

 (6544) 6544 อาคารเรียน สปช.105/29 ประตู งานคอนกรีตโรงเรียนโพนสวางนาง้ิววิทยา ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 150,000              

 (6545) 6545 อาคารเรียน สปช.101/26 ปรับปรุงหลังคากันสาด  อาคารอเนกประสงค์ 312 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ผนังลวดตา
ข่ายโรงเรียนบา้นวังม่วง ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000              

 (6546) 6546 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นฝ่ังแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ)์ ต.
ฝ่ังแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (6547) 6547 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนโครงหลังคาเหล็ก เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลู

ซิงค์ ทาสีโรงเรียนบา้นกุงโกน ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
100,000              

 (6548) 6548 อาคารโรงฝึกงาน ร้ือวัสดุมงหลังคา เปล่ียนสังกะสีลูกฟกู ส้วม สปช.601/26 เปล่ียนสังกะสีลูกฟกูโรงเรียนบา้น
ขอนขว้าง ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6549) 6549 อาคารเรียน สปช.105/29 ประตู หน้าต่าง โรงเรียนบา้นนากุงยางค้า ต.หนองบอ่ อ.นาแก จ.นครพนม 150,000              
 (6550) 6550 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนหน้าต่าง ซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง พืน้ปกูระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นหนองบวัหนองแวง ต .นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
100,000              

 (6551) 6551 อาคารเรียน นพ.002 ทาสี ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยไหล่ ต .มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 100,000              
 (6552) 6552 อาคารเรียน สปช.105/29 ประตู ทาสี งานคอนกรีต โรงเรียนบา้นถาวรนาอุดม ต .มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 150,000              

 (6553) 6553 อาคารเรียน สปช.105/26 พืน้ปกูระเบือ้ง  อาคารอเนกประสงค์ 203/26 พืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นน้้าก่า้ 
(สิทธิผลนุกูล) ต.น้้าก่า้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6554) 6554 อาคารเรียน สปช.105/29 ฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบ ทาสี ประตู โรงเรียนบา้นดงขวาง ต .แสนพนั อ.ธาตุพนม
 จ.นครพนม

100,000              

 (6555) 6555 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนเสา เปล่ียจันทนัไม้โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์วังโน ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง 
จ.นครพนม

100,000              

 (6556) 6556 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ดินลูกรัง งานคอนกรีต ทาสีโรงเรียนบา้นนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ ต .นาตู่ อ.นาแก จ.
นครพนม

100,000              

 (6557) 6557 อาคารอเนก สปช.202/26 ร้ือวัสดุมุงหลังคา กระเบือ้งมุงหลังคา แผงบงัแดด ทาสีโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล ต .
นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6558) 6558 ส้วม สปช.601/26 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ประตู  สุขภณัฑ์ ทาสีโรงเรียนบา้นสุขเกษม ต .โพธิ์ตาก อ.เมือง
นครพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6559) 6559 อาคารเรียน สปช.102/26 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บ้ารุง) ต.ดงขวาง 
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6560) 6560 ซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบ องค์การ เปล่ียนหน้าต่าง เปล่ียนหน้าต่าง ฝ้าไม้ระแนง งานคอนกรีต เปล่ียนหลังคาแผ่น
เหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นนามะเขือ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

150,000              

 (6561) 6561 อาคารเรียน ป1ฉ. ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบา้นวังยาง ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 100,000              
 (6562) 6562 อารเรียน ป1ฉ. เทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นนาหนาด ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6563) 6563 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ปรับปรุงกันสาด เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์

โรงเรียนบา้นหนองกกคูณ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
100,000              

 (6564) 6564 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ร้ือโครงหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้น
สร้างเม็ก ต.ทา่ลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม

100,000              

 (6565) 6565 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาค้า ต .น้้าก่า้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6566) 6566 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบา้นหนองกุง (ฮินดูสมาช) ต.พุม่แก อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              

 (6567) 6567 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาสังกะสีโรงเรียนบา้นหวัดอน(ส้านักงานสลากฯ) ต.
ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6568) 6568 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบา้นนาขาม
ส้มปอ่ย ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม

100,000              

 (6569) 6569 อาคารเรียน สปช.105/26  พืน้ปกูระเบ้้องเคลือบโรงเรียนบา้นตับเต่าหนองเทาสามัคคี ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลา
ปาก จ.นครพนม

150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (6570) 6570 อาคารเรียน ป. 1 ฉ. พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ฝ้าเพดานโรงเรียนมรุกขนคร ต .พระกลางทุง่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 100,000              

 (6571) 6571 ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานแบบ 312 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปล่ียนเชิง
ชายไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นแก่งโพธิ์ ต.น้้าก่า้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6572) 6572 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นเหล่าส้าราญ ต.
โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม

100,000              

 (6573) 6573 อาคารเรียน ป. 1 ก เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่   อาคารเรียน สปช .105/29 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นดง
หมู ต.ทา่ค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

100,000              

 (6574) 6574 อาคารเรียน ป. 1 ฉ.  พืน้ คสล.โรงเรียนบา้นโพนดู่โคกสวัสด์ิ ต.พุม่แก อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              
 (6575) 6575 ซ่อมแซมโรงอาหารแบบ 312 เปล่ียนโครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโพนแพง ต.โพนแพง อ.

ธาตุพนม จ.นครพนม
150,000              

 (6576) 6576 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นค้าชะอี ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม
 จ.นครพนม

100,000              

 (6577) 6577 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซ่ิงค์โรงเรียน
บา้นโสกแมว ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

150,000              

 (6578) 6578 อาคารเรียน ป. 1 ฉ. ซ่อมแซมฝาผนัง โรงเรียนบา้นน้้าบอ่ ต .นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 100,000              
 (6579) 6579 ปรับปรุงอาคารหอ้งประชุม  ฝาผนังคอนกรีตบล็อกโรงเรียนสพป .นครพนม เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.

นครพนม
300,000              

 (6580) 6580 อาคารเรียน ป. 1 ฉ.  ประตู หน้าต่าง  ปา้ยโรงเรียนโรงเรียนเมืองนครพนม ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม

100,000              

 (6581) 6581 อาคารเรียน สปช.105/26  พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี อาคารอเนกประสงค์ 201/26 ทาสีโรงเรียนบา้นนาสีนวล ต.โคก
สว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000              

 (6582) 6582 อาคารเรียน นพ.002  เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นหนองกุง ต.โคกหนิแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 100,000              

 (6583) 6583 อาคารเอนกประสงค์ สปช.201/26 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน โรงเรียนบา้นนาทุง่มัง่ ต .บา้นแก้ง อ.นาแก 
จ.นครพนม

150,000              

 (6584) 6584 ปรับปรุงถนนโรงเรียนบา้นโพนทา ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 100,000              
 (6585) 6585 อาคารเรียน ป.1 ฉ ปรับปรุงบนัไดโรงเรียนบา้นเนินสะอาด ต .นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6586) 6586 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง  พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี

โรงเรียนบา้นยอดชาดวิทยา ต .ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม
100,000              

 (6587) 6587 ปรับปรุงถนน คสล.โรงเรียนบา้นหนองบงึ ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม 100,000              
 (6588) 6588 ซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสีโรงเรียนบา้นค้าเกิ้ม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6589) 6589 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ.   หลังคาโรงเรียนบา้นนาค้าโนนขาม ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6590) 6590 ซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสีโรงเรียนบา้นหนองจันทน์ ต .ทา่ค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6591) 6591 ซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสีโรงเรียนบา้นไผ่ล้อม ต .อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 100,000              
 (6592) 6592 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  ทาสีโรงเรียนบา้นหนองลาดควาย ต .โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 100,000              
 (6593) 6593 อาคารเรียน สปช.105/26 เปล่ียนประตูไม้พร้อมอุปกรณ์ วงกบอลูมิเนียม ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นโพน

ทอง ต.โพนทอง อ.บา้นแพง จ.นครพนม
100,000              

 (6594) 6594 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นนาหนองบก ต.ไชยบรีุ อ.ทา่อุเทน จ.
นครพนม

100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (6595) 6595 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบา้นหาดกวน ต.ไชยบรีุ 

อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม
150,000              

 (6596) 6596 อาคารเรียนแบบ ป.4 ฉ เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ต.ทา่อุเทน
 อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

150,000              

 (6597) 6597 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนอนุบาลบา้นแพง ต.บา้นแพง อ.บา้นแพง จ.นครพนม 200,000              
 (6598) 6598 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นตาล ต.โนนตาล อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม 100,000              
 (6599) 6599 ส้วม แบบองค์การ 5 ทีน่ัง่  งานร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาสังกะสี ไม้เนือ้แข็ง เชิงชายไม้ส้าเร็จรูป เปล่ียน

ประตูไม้พร้อมอุปกรณ์ วงกบไม้ งานคอนกรีต ก่อผนัง ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นนายาง ต.บา้นแพง อ.
บา้นแพง จ.นครพนม

100,000              

 (6600) 6600 โรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้ง ก่อผนัง บา้นพกัครู งานร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาสังกะสี ไม้เชิงชายโรงเรียนบา้น
ทา่ลาดราษฎร์สามัคคี ต.บา้นแพง อ.บา้นแพง จ.นครพนม

100,000              

 (6601) 6601 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  ยกพืน้ เปล่ียนเสาคอนกรีตโรงเรียนบา้นพะทาย ต.พะทาย อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม 150,000              
 (6602) 6602 อาคารเรียน ป.1ฉ เปล่ียนเสา ถมดินโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.บา้นแพง จ.นครพนม 150,000              
 (6603) 6603 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต.พะทาย อ.ทา่อุเทน จ.

นครพนม
100,000              

 (6604) 6604 อาคารเรียน ป.1ฉ เปล่ียนหลังคาสังกะสี ทาสี เปล่ียนรางน้้าสังกะสีโรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต.ไผ่ล้อม อ.บา้นแพง จ.
นครพนม

100,000              

 (6605) 6605 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบา้นโพนก่อ ต.ราม
ราช อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

150,000              

 (6606) 6606 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และ สปช.105/29 เปล่ียนบานประตูไฟเบอร์กลาสโรงเรียนบา้นเวินพระบาท ต.
เวินพระบาท อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

150,000              

 (6607) 6607 อาคารเอนกประสงค์(โรงฝึกงาน) ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปากทวย ต.เวินพระบาท อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม 100,000              
 (6608) 6608 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ซ่อมฝ้าเพดานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาชุมใหม่นิรมิต ต.นาเด่ือ อ.ศรี

สงคราม จ.นครพนม
150,000              

 (6609) 6609 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นขามเปีย้ ต.บา้นข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 150,000              
 (6610) 6610 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และ สปช.105/29 ปพูืน้ประเบือ้ง เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่อุเทน ต.ทา่อุ

เทน อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม
150,000              

 (6611) 6611 อาคารเรียน สปช.105/26 งานคอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารหอ้งสมุด ติดต้ังกันสาดโครงเหล็กโรงเรียนบา้น
ค้านกกก ต.หนองแวง อ.บา้นแพง จ.นครพนม

150,000              

 (6612) 6612 อาคารเรียน ป.1ฉ เปล่ียนเสา คสล.โรงเรียนบา้นดอนบาก ต.นางัว อ.บา้นแพง จ.นครพนม 100,000              
 (6613) 6613 ส้วมแบบองค์การ ขนาด 5 ที ่เปล่ียนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนโถชักโครกและสุขภณัฑ์อื่นๆโรงเรียนบา้นน้อยนาเหนือ

 ต.ทา่อุเทน อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม
100,000              

 (6614) 6614 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ  และ อาคาร สปช .104/26 ซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นนาหนองหวาย
 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

100,000              

 (6615) 6615 อาคารเรียน นพ.002 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารเรียน สปช .105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียน
บา้นโพธิ์ไทรทองวิทยา ต.ไผ่ล้อม อ.บา้นแพง จ.นครพนม

100,000              

 (6616) 6616 อาคารเรียน ป.1ฉ เปล่ียนบนัไดไม้ ลูกบนัไดไม้ พืน้ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นโคกยาว ต.โพนทอง อ.บา้นแพง จ.
นครพนม

100,000              

 (6617) 6617 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโพนขาว ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 100,000              
 (6618) 6618 อาคารหอประชุม เปล่ียนเสาคอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบุง่ ต.รามราช อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม 150,000              
 (6619) 6619 อาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกพะธาย ต.โพนทอง อ.บา้นแพง จ.นครพนม 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6620) 6620 ยกพืน้อาคาร ป.1ฉ เสาขนาด 20*20*3.5 ม. ถมพืน้ โรงเรียนบา้นนาค้า ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 150,000              
 (6621) 6621 อาคารเรียน สปช.105/29 ป ี2535 ทาสี เปล่ียนฝ้าเพดาน คร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นม่วงชี ต.โพนทอง อ.บา้น

แพง จ.นครพนม
100,000              

 (6622) 6622 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ปกูระเบือ้งพืน้เซรามิคโรงเรียนบา้นศรีเวินชัย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 100,000              
 (6623) 6623 อาคารเอนกประสงค์ ยกพืน้เวท ีปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นพนอม ต.พนอม อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม 150,000              
 (6624) 6624 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ ต่อเติมชั้นล่าง เปล่ียนประตู หน้าต่าง กระจกฝ้า เปล่ียนเสา คสล 20*20*3ม. เปล่ียน

เสาไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นนาเพยีง ต.ทา่บอ่สงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
100,000              

 (6625) 6625 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย)์ ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 200,000              
 (6626) 6626 อาคารเอนกประสงค์ เปล่ียนวัสดุมุงหลังคา  โรงเรียนบา้นหว้ยพระ ต.ทา่จ้าปา อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม 150,000              
 (6627) 6627 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานเทคอนกรีต ปกูระเบือ้ง ติดต้ังประตูโรงเรียนบา้นหาดแพง (หาดแพง

วิทยา) ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
150,000              

 (6628) 6628 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์  เปล่ียนฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นแพงสะพงั ต.รามราช อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

100,000              

 (6629) 6629 ซ่อมแซมบา้นพกัครู ปกูระเบือ้ง ไม้กระดานปพูืน้ ฝ้าเพดาน เปล่ียนไม้กระดานฝาโรงเรียนบา้นหนองบาทา้ว ต.ศรี
สงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

100,000              

 (6630) 6630 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ซ่อมแซมโครงหลังคา เปล่ียนวัสดุมุงหลังคา โรงเรียนบา้นทา่หนามแก้ว
สวนกล้วย ต.หนองเทา อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

150,000              

 (6631) 6631 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งแผ่นเรียบ ทาสีภายใน ภายนอก โรงเรียนบา้นค้าไฮ ต.หาดแพง อ.
ศรีสงคราม จ.นครพนม

150,000              

 (6632) 6632 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโพนแดง ต.รามราช อ.ทา่อุ
เทน จ.นครพนม

100,000              

 (6633) 6633 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ ถมดินใต้ถุนอาคาร เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก เปล่ียนบานประตู ทาสีเคลือบเงา
โรงเรียนบา้นดอนแดง ต.ทา่บอ่สงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

100,000              

 (6634) 6634 อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นดอนสะฝาง ต.
โพนทอง อ.บา้นแพง จ.นครพนม

100,000              

 (6635) 6635 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นดงขวาง ต.บา้นเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 100,000              
 (6636) 6636 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ซ่อมแซมโครงหลังคา เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาโรงเรียนบา้นธาตุ ต.โนนตาล อ.ทา่อุเทน จ.

นครพนม
100,000              

 (6637) 6637 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ ทาสี เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตูหน้าต่าง ราวบนัไดโรงเรียนบา้นอ้วน ต.หาดแพง 
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

100,000              

 (6638) 6638 อาคารเรียน ป.1ฉ เปล่ียนประตูกระจกบานสวิง กระจกช่องแสง ปพูืน้กระเบือ้ง ไม้เนือ้แข็ง ทาสี เสาคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหวัหาด ต.บา้นแพง อ.บา้นแพง จ.นครพนม

100,000              

 (6639) 6639 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบา้นทา่แต้ปุง่แก ต .ทา่
จ้าปา อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

100,000              

 (6640) 6640 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26โรงเรียนบา้นดอนสมอ ต.ทา่บอ่สงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 150,000              

 (6641) 6641 อาคารเรียน ป.1ฉ เทพืน้ คสล. ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนกลาง ต.หนองแวง อ.บา้นแพง จ.นครพนม 150,000              

 (6642) 6642 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนนางัว ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 150,000              
 (6643) 6643 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นค้าสว่าง ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6644) 6644 อาคารเรียน สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้ง เทพืน้โรงเรียนบา้นนาเข ต.นาเข อ.บา้นแพง จ.นครพนม 150,000              
 (6645) 6645 อาคารเรียน โครงหลังคา เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาโรงเรียนบา้นดอนดู่ ต.ไชยบรีุ อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม 100,000              
 (6646) 6646 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนหน้าต่างบานเล่ือนขอบอลูมิเนียม ประตูบานเล่ือนโรงเรียนบา้น

โคกสายทอง ต.นาเข อ.บา้นแพง จ.นครพนม
100,000              

 (6647) 6647 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นโพนสว่าง ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.
นครพนม

100,000              

 (6648) 6648 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนกุง ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 100,000              
 (6649) 6649 อาคารเรียน สปช.103/26 เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบา้นดอนต้ิว ต.ทา่จ้าปา

 อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม
100,000              

 (6650) 6650 ร้ัวโรงเรียน ก่อฉาบร้ัว ทาสี เหล็กราวร้ัว งานรือถอน  โรงเรียนบา้นนาเรียงทุง่เจริญ ต.นางัว อ.บา้นแพง จ.
นครพนม

150,000              

 (6651) 6651 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 เปล่ียนหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปฏรูิป ต.ศรีสงคราม อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม

100,000              

 (6652) 6652 โรงฝึกงาน สปช.312 เสาคอนกรีต ไม้จั่วหน้า ไม้แจ ก่อผนัง หลังคาเหล็กรีดลอนอลูซิงค์ วงกบประตูโรงเรียน
บา้นหนองนางเลิง ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

150,000              

 (6653) 6653 อาคารเรียน แบบ นพ.002/26  ซ่อมแซมโครงหลังคา เปล่ียนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแก้ว
ปดัโปง่ ต.ไชยบรีุ อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

150,000              

 (6654) 6654 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ 312     เสาคอนกรีต โครงหลังคาเหล็ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้
กระเบือ้ง ก่อผนังคอนกรีตโรงเรียนบา้นดอนมะจ่าง ต.ทา่บอ่สงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

100,000              

 (6655) 6655 โรงฝึกงาน แบบองค์การ ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นหนองแวง ต.หนองแวง
 อ.บา้นแพง จ.นครพนม

150,000              

 (6656) 6656 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นสามัคคี ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 100,000              
 (6657) 6657 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ 312       เปล่ียนเสา คลส เปล่ียนหลังคาอลูซ่ิง ปพูืน้กระเบือ้ง ราง

น้้าฝน คอบหลังคา คอบข้างโรงเรียนบา้นข่า ต.บา้นข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
150,000              

 (6658) 6658 อาคารเรียน สปช.105/26 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งพร้อมอุปกรณ์ เปล่ียนหน้าต่างทบึไม้เนือ้แข็ง บานพบั มือจับ 
กลอนโรงเรียนชุมชนนาพระชัย ต.หนองแวง อ.บา้นแพง จ.นครพนม

150,000              

 (6659) 6659 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร ต.รามราช อ.ทา่อุเทน 
จ.นครพนม

100,000              

 (6660) 6660 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และซ่อมแซมใต้ถุนอาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นโพนงาม
 ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

100,000              

 (6661) 6661 อาคารเรียน สปช.104/29 ทาสี เปล่ียนประตูบานทบึไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นนาข่าค้าพอก ต.หนองแวง อ.บา้น
แพง จ.นครพนม

100,000              

 (6662) 6662 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 สร้างป ี2522  ปรับปรุงเทพืน้คอนกรีตอาคารโรงเรียนบา้นดอนพะธาย 
ต.บา้นเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม

100,000              

 (6663) 6663 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ พ.312โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ต.บา้นเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 150,000              
 (6664) 6664 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ป ี2522 เปล่ียนเสาไม้เนือ้แข็ง เคร่าไม้ ไม้ฝา โรงเรียนบา้นแพงโคก ต.นางัว อ.บา้นแพง 

จ.นครพนม
100,000              

 (6665) 6665 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และซ่อมแซมใต้ถุนอาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นนาโพธิ์ 
ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

150,000              

 (6666) 6666 อาคารเรียน สปช.602/26 ทาสี เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นไชยศรี ต.หนองแวง อ.บา้นแพง จ.นครพนม 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6667) 6667 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต.บา้นเสียว อ.นาหว้า จ.

นครพนม
150,000              

 (6668) 6668 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียน
บา้นโพน ต.โนนตาล อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

150,000              

 (6669) 6669 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ เปล่ียนเสา คสล.ยกสูง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบา้นดงหนองบวั ต.บา้นข่า อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม

100,000              

 (6670) 6670 อาคารเรียน ป.1ฉ เปล่ียนรางน้้าสังกะสี ทอ่รับน้้าฝนสังกะสี ไม้เนือ้แข็ง เสาลูกกรง ลูกกรง เหล็กบวัรอง ประตู
บานทบึไม้ กรอบบานประตูโรงเรียนบา้นนาดีหวัภ ูต.โพนทอง อ.บา้นแพง จ.นครพนม

100,000              

 (6671) 6671 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน สปช .102/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่หว้าน ต.
โพนทอง อ.บา้นแพง จ.นครพนม

150,000              

 (6672) 6672 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานซ่อมแซมเปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นเหล่าพฒันา ต.เหล่า
พฒันา อ.นาหว้า จ.นครพนม

150,000              

 (6673) 6673 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ติดต้ังอลูมิเนียมลูกฟกู กระจกใส ทาสีภายใน  และซ่อมแซม
อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) ต.สามผง อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม

100,000              

 (6674) 6674 อาคารเรียน สปช.106/26 เปล่ียนประตูทบึไม้เนือ้แข็ง กลอน มือจับ ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นนากระแต้ 
ต.หนองแวง อ.บา้นแพง จ.นครพนม

100,000              

 (6675) 6675 อาคารเรียน ป.1ฉ เปล่ียนพืน้ไม้โรงเรียนบา้นพชืผล ต.นางัว อ.บา้นแพง จ.นครพนม 100,000              
 (6676) 6676 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105 ทาสี และซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ทาสีโรงเรียนบา้นยาง

งอย ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
100,000              

 (6677) 6677 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ซ่อมแซมโครงหลังคา เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบา้น
รามราช ต.รามราช อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

150,000              

 (6678) 6678 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ/2522 และอาคารเรียนแบบ 001/2544 ,อาคารเรียน แบบ 001/2515 งาน
กระจกพืน้ไม้และทาสีอาคารโรงเรียนบา้นนาน้อย ต.เหล่าพฒันา อ.นาหว้า จ.นครพนม

150,000              

 (6679) 6679 อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนหน้าต่าง วงกบหน้าต่าง ประตู ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนางัว ต.นางัว อ.
บา้นแพง จ.นครพนม

100,000              

 (6680) 6680 ซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนเสา คสล โครงหลังคา เทพืน้คอนกรีต เปล่ียนประตูไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นดงน้อย 
ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

150,000              

 (6681) 6681 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีร้ัวโรงเรียน โรงเรียนบา้นอูนนา ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 150,000              
 (6682) 6682 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26 ถมดินลูกรัง พืน้ผิว คสล ยกระดับภายในอาคารขัดเรียบสูงจากพืน้โรงเรียน

บา้นแค ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
100,000              

 (6683) 6683 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ ปพูืน้
กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่จ้าปา ต.ทา่จ้าปา อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

100,000              

 (6684) 6684 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนราษฎร์สามัคคี ต.ทา่เรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 200,000              
 (6685) 6685 ซ่อมแซมอาคารเรียน นพ.017 ปกูระเบือ้ง เทพืน้ภายในอาคารโรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา ต.บา้นเอื้อง อ.

ศรีสงคราม จ.นครพนม
150,000              

 (6686) 6686 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาพร้อมอุปกรณ์ เปล่ียนไม้เชิงชาย ไม้ปดิลอน ฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่น
เรียบ ทาสีโรงเรียนบา้นนานอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม

100,000              

 (6687) 6687 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วม เปล่ียนหลังคา ทาสี เปล่ียนโถปสัสาวะ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาอินทร์ นาโอ 
นาคอยพฒันา ต.นาเด่ือ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

150,000              



     หนา้ที ่267

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6688) 6688 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ 312 เปล่ียนเสาคอนกรีต ยกพืน้เทคอนกรีตโรงเรียนบา้นวังโพธิ์ ต.

ไชยบรีุ อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม
100,000              

 (6689) 6689 อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนพืน้ไม้ ฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบ ทาสีโรงเรียนบา้นหนองซน ต.หนองซน อ.
นาทม จ.นครพนม

150,000              

 (6690) 6690 ปรับปรุงหลังคาอาคารหอ้งประชุมโรงเรียนชุมชนประสานมิตร ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม 150,000              
 (6691) 6691 อาคารเรียน สปช.105/26 เปล่ียนหน้าต่างกระจกสีชา  อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอน

เคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นนาดีวิทยา ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
150,000              

 (6692) 6692 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ เปล่ียนสังกะสีอะลูซ่ิงโรงเรียนบา้นนาเด่ือ ต.นาเด่ือ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 100,000              
 (6693) 6693 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารประกอบ แบบ อก .316โรงเรียนบา้นนากะทมืโนนสะอาด ต .นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 100,000              

 (6694) 6694 อาคารเรียน สปช.105/29/4 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้าแม่นาง ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 150,000              
 (6695) 6695 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/26 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.

นครพนม
100,000              

 (6696) 6696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 กั้นหอ้งเรียนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม เปล่ียนประตูกระจก
กรอบอลูมิเนียมโรงเรียนบา้นนาผักปอด ต.โนนตาล อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

100,000              

 (6697) 6697 อาคารเรียน นพ.002 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปล่ียนคร่าวไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนไม้เชิงชาย
โรงเรียนบา้นหมูม้น ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม

150,000              

 (6698) 6698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานเปล่ียนหลังคาประตูและหน้าต่างโรงเรียนบา้นนาคอย ต.นางัว อ.นาหว้า
 จ.นครพนม

150,000              

 (6699) 6699 อาคารเรียน สปช.105/28 ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารเรียน สปช .105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนเตย ต.
ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม

150,000              

 (6700) 6700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ พ001  (โรงฝึกงาน) สร้าง พ.ศ.2523 เปล่ียนเสา คสล ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นเหล่า ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

100,000              

 (6701) 6701 อาคารเรียน สปช.105/26 หอ้งโสตทศันูปกรณ์ ติดต้ังกระจกช่องหน้าต่าง กระจกช่องแสง หอ้งคอมพวิเตอร์ 
เปล่ียนประตูไม้อัด หลอดไฟฟา้ อาคารเรียน ป.1ฉ เปล่ียนหลังคาเหล็กอลูซิงค์พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นนาทม 
ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม

150,000              

 (6702) 6702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบมาตรฐานชั่วคราว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นนาดอกไม้ ต.ทา่จ้าปา อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

100,000              

 (6703) 6703 งานซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ติดต้ังรางน้้าสังกะสีโรงเรียนบา้นหนองผือ ต.บา้นเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.
นครพนม

150,000              

 (6704) 6704 อาคารเรียน สปช.104/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาโดโพธิ์ศรี ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 100,000              
 (6705) 6705 อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นโคกศรี ต.ดอนเตย อ.นาทม 

จ.นครพนม
100,000              

 (6706) 6706 ปรับปรังซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ 312 เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ ทาสี
อาคารโรงเรียนบา้นดง ต.พนอม อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

100,000              

 (6707) 6707 อาคารเรียน สปช.105/26 เปล่ียนประตู ทาสีโรงเรียนเพยีงหลวง 10 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 100,000              
 (6708) 6708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบสร้างเอง เปล่ียนโครงหลังคา เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน

เคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบา้นตาลปากน้้า ต.ไชยบรีุ อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม
100,000              

 (6709) 6709 อาคารเรียน สปช.103/26 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนเบรกเกอร์ หลอดไฟโรงเรียนบา้นทา่พนัโฮง ต .นาทม อ.นาทม 
จ.นครพนม

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6710) 6710 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ บผุนังหอ้งด้วยไม้อัดสัก 4 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็ง ด้านเดียวโรงเรียนบา้นเสียวสงคราม 

ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
100,000              

 (6711) 6711 อาคารเรียน นพ.002 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ครอบสันกระเบือ้ง ไม้เชิงชาย รางน้้าฝนโรงเรียนบา้นดอนแดง
ดอนดู่ ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม

100,000              

 (6712) 6712 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นไชยบรีุ ต.
ไชยบรีุ อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

150,000              

 (6713) 6713 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่บอ่(บอ่ศรีรัตนอ้านวย) ต.ทา่บอ่สงคราม อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม

150,000              

 (6714) 6714 ส้วม สปช.601/26 เปล่ียนหลังคา ประตู ปพูืน้กระเบือ้ง ปผูนัง ติดต้ังอ่างล้างมือ กระจก ทาสี  ร้ัว เปล่ียนเสา
คอนกรีต ลวดหนามโรงเรียนบา้นพนัหา่วดอนดู่ ต .นาทม อ.นาทม จ.นครพนม

150,000              

 (6715) 6715 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งลอนค่พร้อมอุปกรณ์ ไม้เชิงชาย ปพูืน้กระเบือ้ง งานคอนกรีตโรงเรียนบา้นเหล่า
ส้มปอ่ย ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม

100,000              

 (6716) 6716 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.203/26 เปล่ียนหลังคา ทาสีภายนอกโรงเรียนบา้นภกูระแต ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.
นครพนม

150,000              

 (6717) 6717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เปล่ียนวัสดุมุงหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน
บา้นหนองเทา ต.หนองเทา อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

150,000              

 (6718) 6718 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นชัยมงคล ต.หนองซน อ.นาทม จ.
นครพนม

150,000              

 (6719) 6719 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์ โรงเรียนบา้นอุ่มไผ่ ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 100,000              
 (6720) 6720 อาคารเรียน สปช.103/26 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน สปช .104/26 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้น

นาข่าทา่ ต.พะทาย อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม
150,000              

 (6721) 6721 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีภายใน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นอีอูด ต.นาเด่ือ อ.
ศรีสงคราม จ.นครพนม

150,000              

 (6722) 6722 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นนาเพยีง ต .ไชยบรีุ อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม 100,000              
 (6723) 6723 ซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนและระเบยีงโรงเรียนบา้นเซียงเซา ต.บา้นเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.

นครพนม
150,000              

 (6724) 6724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเหล่าหนาด ต.พนอม 
อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

100,000              

 (6725) 6725 ปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์ เทพืน้คอนกรีต รางระบายน้้าโรงเรียนบา้นนาจาน ต.บา้นเอื้อง อ.ศรีสงคราม
 จ.นครพนม

150,000              

 (6726) 6726 ซ่อมแซมหอ้งส้วม แบบ 601 เปล่ียนหลังคา เปล่ียนชักโครก ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนโถปสัสาวะ ทาสีโรงเรียนบา้น
โพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

100,000              

 (6727) 6727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ยกพืน้อาคารเรียน เปล่ียนเสาคอนกรีตโรงเรียนบา้นม่วงนาสีดา ต.เวิน
พระบาท อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

150,000              

 (6728) 6728 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นสามผง ต.สามผง อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม

150,000              

 (6729) 6729 อาคารเรียน กั้นผนังด้วยไม้อัดยาง ทาสี ส้วม เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ประตูไม้พร้อมอุปกรณ์ ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี
โรงเรียนบา้นเหล่าศรีโหนโห ่ต.พนอม อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

100,000              

 (6730) 6730 อาคารเรียน สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองสาหร่าย ต .พนอม อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม 100,000              
 (6731) 6731 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน นพ.002  งานซ่อมแซมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นกุดน้้าใส ต.นางัว อ.นาหว้า จ.

นครพนม
100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (6732) 6732 ซ่อมแซมหอ้งส้วม  เปล่ียนหลังคาใส เปล่ียนชักโครก ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนโถปสัสาวะ ทาสีโรงเรียนบา้นจอมศรี

 ต.นาเด่ือ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
100,000              

 (6733) 6733 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ถมดิน ปรับพืน้ทีบ่ริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นค้าเตย ต.ทา่จ้าปา อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม 150,000              
 (6734) 6734 อาคารเรียน สปช.104/26 ปพูืน้กระเบือ้ง โรงฝึกงาน งานร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้งพร้อมอุปกรณ์ 

ส้วม แบบ ร.601/43 งานรือถอนหลังคา ประตู เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ หลังคาแผ่นใส ประตู
พวีีซี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้อยทวย ต.โนนตาล อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม

150,000              

 (6735) 6735 อาคารเรียน ป.1ฉ,สปช.103/26 งานซ่อมแซมหลังคาและปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาขมิน้ ต.นาขมิน้ อ.โพน
สวรรค์ จ.นครพนม

150,000              

 (6736) 6736 อาคารเรียน งานเปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาและทาสีอาคารโรงเรียนบา้นขามเต้ียใหญ่ ต.นาขมิน้ อ.โพนสวรรค์ จ.
นครพนม

150,000              

 (6737) 6737 อาคารเรียน ป.1ฉ เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบา้นดอนแดง ต.ทา่จ้าปา อ.ทา่อุเทน จ.
นครพนม

100,000              

 (6738) 6738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   งานปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นตาลราษฎร์อุทศิ ต.นาหว้า อ.
นาหว้า จ.นครพนม

150,000              

 (6739) 6739 งานปกูระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นค้อ ต.บา่นค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 150,000              
 (6740) 6740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งและซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นนาพระโนนหว้ยแคน

 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
100,000              

 (6741) 6741 อาคารเรียน อนุบาล ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่เรือ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 100,000              
 (6742) 6742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ/2516 งานซ่อมแซมประตูและหน้าต่างโรงเรียนบา้นดอนปอหนองโอง ต .

เหล่าพฒันา อ.นาหว้า จ.นครพนม
150,000              

 (6743) 6743 อาคารเรียน สปช.102 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 100,000              

 (6744) 6744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นเสียววิทยา ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.
นครพนม

150,000              

 (6745) 6745 อาคารเรียน สปช.301/26 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาล้อมกุดตะกล้า ต.นาหวับอ่ อ.โพนสวรรค์ จ.
นครพนม

150,000              

 (6746) 6746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานเปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาและซ่อมฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นหนองบวั ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม

100,000              

 (6747) 6747 หอ้งคอมพวิเตอร์ งานซ่อมฝ้าเพดานประตูหน้าต่างและงานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงวิทยาคาร ต.นาขมิน้ อ.
โพนสวรรค์ จ.นครพนม

150,000              

 (6748) 6748 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์แบบ 321/2523 งานเปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นหนองดุด ต.เหล่า
พฒันา อ.นาหว้า จ.นครพนม

150,000              

 (6749) 6749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26งานซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นดอนศาลา ต.เหล่าพฒันา อ.นาหว้า
 จ.นครพนม

150,000              

 (6750) 6750 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ นพ.002 เปล่ียนหลังคาเหล็ดรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ เชิงชายไม้เนือ้แข็ง รางระบายน้้า
โรงเรียนบา้นต้าย ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

150,000              

 (6751) 6751 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด  งานเปล่ียนหลังคาอลูซิงค์ฝ้าเพดานงานกระจกโรงเรียนบา้นดอนแดง ต.บา้นเสียว อ.
นาหว้า จ.นครพนม

150,000              

 (6752) 6752 อาคารเรียน สปช.105/26,ส้วม สปฐ.4อาคารเรียน ป.1 ฉ งานซ่อมแซมประตูหน้าต่างอ่างล้างหน้าโรงเรียนบา้น
โพนบก ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

150,000              
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 (6753) 6753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานเปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์ ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นอูนยางค้า ต.นาหว้า

 อ.นาหว้า จ.นครพนม
150,000              

 (6754) 6754 อาคารเรียน สปช.105/26 งานซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเสาเล้า ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ 
จ.นครพนม

150,000              

 (6755) 6755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา งานผนังคอนกรีต งานปพูืน้
กระเบือ้ง งานสุขภณัฑ์หอ้งน้้าโรงเรียนบา้นนาหว้า ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม

200,000              

 (6756) 6756 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้าง พ.ศ. 2539และ อาคารเรียน สปช.105/29 สร้าง พ.ศ. 2529 งานเปล่ียน
กระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นดอนยางทุง่น้อย ต .นาขมิน้ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

150,000              

 (6757) 6757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์และอาคารชั่วคราว งานเปล่ียนหลังคาประตูหน้าต่างและงานปพูืน้
กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาคูณน้อยหนองหวังัว ต .นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม

150,000              

 (6758) 6758 อาคาร ป.1 ฉ งานปพูืน้คอนกรีตและทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเหล่าบะดาโนนอุดม ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ 
จ.นครพนม

100,000              

 (6759) 6759 บา้นพกัครูแบบองค์กรงานคอนกรีตงานหลังคาและงานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นขามเต้ียน้อย ต.นาขมิน้ อ.โพน
สวรรค์ จ.นครพนม

100,000              

 (6760) 6760 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานยกพืน้เปล่ียนเสาถมคอนกรีตโรงเรียนบา้นง้ิวสร้างแก้ว ต.บา้นค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.
นครพนม

150,000              

 (6761) 6761 อาคาร ป.1 ฉ และโรงอาหาร งานเทพืน้คอนกรีตปกูระเบือ้งและทาสีอาคารโรงเรียนบา้นบงค้า ต.โพนจาน อ.
โพนสวรรค์ จ.นครพนม

100,000              

 (6762) 6762 อาคารเรียน สปช.105/26 และอาคารหอ้งสมุด  งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพนสวรรค์ ต.โพนสวรรค์ อ.
โพนสวรรค์ จ.นครพนม

150,000              

 (6763) 6763 อาคารแบบกรมสามัญ 312 งานเปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นนาใน ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 100,000              
 (6764) 6764 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานติดต้ังกระจกในอาคารโรงเรียนบา้นอ้อวังหมากเหบ็ ต.นาขมิน้ อ.โพนสวรรค์ จ.

นครพนม
100,000              

 (6765) 6765 อาคารเรียน สปช.105/29และอาคาร สปช.105/26  งานเปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียน
บา้นโพนจาน ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

200,000              

 (6766) 6766 อาคารเรียน สปช.104/26 งานเปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาผักหมนาหมากแงว 
ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

100,000              

 (6767) 6767 บา้นพกัครูแบบองค์การงานคอนกรีตงานฝ้าเพดานและงานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นนาค้า ต.บา้นค้อ อ.โพน
สวรรค์ จ.นครพนม

150,000              

 (6768) 6768 ร้ัวอนุบาล งานคอนกรีตและทาสีโรงเรียนบา้นขว้างคลีชูชาติ ต.บา้นค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 150,000              
 (6769) 6769 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เปล่ียนเสา คสล.โรงเรียนบา้นหว้ยไหสมบรูณ์ ต .บา้นค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 150,000              

 (6770) 6770 อาคารส้านักงาน ติดต้ังกันสาดโครงหลักคาเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนสพป.นครพนม เขต 2 ต.ศรี
สงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

300,000              

 (6771) 6771 อาคารเรียน สปช.104/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน รางน้้าโรงเรียนบา้นเชียงยืน ต.เวินพระบาท อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม 100,000              

 (6772) 6772 อาคารเรียน สปช.205/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นค้าพอกทา่ดอกแก้ว ต .ทา่จ้าปา อ.ทา่อุเทน จ.
นครพนม

150,000              

 (6773) 6773 บา้นพกัครู เทพืน้ ปกูระเบือ้ง เปล่ียนหน้าต่าง ประตูไม้ ผนังไม้อัด ทาสี ไฟฟา้ เปล่ียนโถส้วม โรงเรียนบา้นนาหวั
บอ่ ต.นาหวับอ่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6774) 6774 อาคารเรียน ป.1ฉ หลังที ่2 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนเคล่ือนอลูซิงค์ เปล่ียนบานประตูเหล็กโรงเรียนบา้นหนอง

ผักตบโพนเพก็ ต.นาหวับอ่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
150,000              

 (6775) 6775 หอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง กระจกช่องแสง ทาสีโรงเรียนบา้นนาเต่า ต .บา้นค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 150,000              
 (6776) 6776 อาคารเรียน สปช.105/26 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งพร้อมอุปกรณ์ ทาสีโรงเรียนบา้นหนองทม่ ต .บา้นค้อ อ.โพน

สวรรค์ จ.นครพนม
100,000              

 (6777) 6777 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นโพนเพก็ ต .โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 150,000              
 (6778) 6778 อาคารเรียน สปช.102/26 งานคอนกรีตโรงเรียนบา้นโพนตูมหนองแสง ต .นาหวับอ่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 150,000              
 (6779) 6779 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29

พพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสะพาน ต .ล้าคอหงษ ์อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (6780) 6780 อาคารเอนกประสงค์ ถมดิน เทพืน้คอนกรีต  คานคอดินโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต .ล้ามูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 150,000              

 (6781) 6781 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นคนชุม ต .ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (6782) 6782 อาคารหอ้งสมุด เปล่ียนหลังคา  งานโครงหลังคา  เปล่ียนสุขภณัฑ์หอ้งน้้าโรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา ต .โคก
กรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6783) 6783 อาคารเรียน ปพูืน้หนิขัดโรงเรียนวัดบา้นด่านคนคบ ต .ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6784) 6784 อาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นมาบมะค่า ต .หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (6785) 6785 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนประชาสามัคคี ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา
 จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6786) 6786 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปพูืน้กระเบื้้องเคลือบโรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี ต.หนองบวัศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6787) 6787 เทพืน้คอนกรีต ค.ล.ส.โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6788) 6788 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ

เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นบุ(ประชารัฐพฒันา) ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
200,000              

 (6789) 6789 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปรับปรุงหน้าอาคาร  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบงึสาร ต .มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6790) 6790 ถมดินปรับระดับ   เทพืน้คอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนบงึพญาปราบ ต.บา้นเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 150,000              

 (6791) 6791 อาคารเอนกประสงค์
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบงึทบัช้าง ต .จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6792) 6792 อาคารเรียน
ทาสีโรงเรียนบา้นมะค่า ต.บา้นโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6793) 6793 เทพืน้คอนกรีตอาคารโดมโรงเรียนสวนหม่อน ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 200,000              
 (6794) 6794 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29

ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหลุมข้าว ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (6795) 6795 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ(ใต้ถุนสูง)
เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นดอนหวาย(สิงหคุ์รุประชาสรรค์) ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6796) 6796 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโปง่แมลงวัน ต .โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6797) 6797 อาคารเรียนแบบ 004

เปล่ียนฝ้าเพดาน  และทาสีโรงเรียนวัดโคกพรมต้ังตรงจิตร7 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
150,000              

 (6798) 6798 อาคารโรงฝึกงาน
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต .โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6799) 6799 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกระถินหนองเครือชุด ต .ล้าคอหงษ ์อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6800) 6800 บา้นพกัครู เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน  ฝาผนัง ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นดอนผวา ต .ล้าคอหงษ ์อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (6801) 6801 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเต้ีย เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นส้มมิตรภาพที9่3 ต.ดอนชมพ ูอ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (6802) 6802 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองม้า ต .มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6803) 6803 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นยางน้อยหวัสิบ ต .บา้นใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา

 จ.นครราชสีมา
100,000              

 (6804) 6804 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองหว้า(ประชาสรรค์) ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (6805) 6805 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ (ใต้ถุนเต้ีย) ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกล้วยจอหอ ต .จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6806) 6806 อาคารเรียน
ทาสีโรงเรียนทหารอากาศบ้ารุง ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6807) 6807 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ
เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นภเูขาลาด ต.บา้นใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6808) 6808 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 
เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนกันเกราพทิยาคม ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6809) 6809 อาคารเอนกประสงค์ ก่อผนัง  เปล่ียนเสา  และทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นเพชร ต.บงิ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6810) 6810 อาคารเอนกประสงค์

ปรับปรุงอาคาร ก่อผนัง  ทาสี  ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นถนนถั่ว(กองทพับกประชาสามัคคี) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (6811) 6811 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นกรูดหนองออก ต .จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6812) 6812 ปรับปรุงสนาม เทพืน้คอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ล้อม 'พยัคฆเดชบ้าเพญ็' ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6813) 6813 อาคารเอนกประสงค์
เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสงเคราะห์3ฯ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6814) 6814 โรงอาหาร ซ่อมแซมหลังคา  เปล่ียนหลังคา  ติดรางน้้าฝน  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นระกาย ต .จอหอ อ.
เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

140,000              

 (6815) 6815 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นกระโดน ต .หนองไข่น้้า อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6816) 6816 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง

ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นด่านติง ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (6817) 6817 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
เปล่ียนหน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียมโรงเรียนบา้นขามชั่งโค ต.บงิ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (6818) 6818 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนประตู หน้าต่าง  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดบา้นหนองบวัศาลา ต .หนองบวั

ศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
150,000              

 (6819) 6819 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบา้นประโดก-โคกไผ่ ต.หมืน่ไวย อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6820) 6820 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองรังกา ต .โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6821) 6821 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโตนด ต .โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6822) 6822 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29

เทพืน้คอนกรีต  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นต่างตา ต .หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
142,000              

 (6823) 6823 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนชุมชนบา้นศีรษะละเลิง ต.บา้นใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6824) 6824 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26

เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นพะเนา ต.พะเนา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
100,000              

 (6825) 6825 อาคารเรียน
เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นฝ้ายนาตมส้มปอ่ย ต.หนองกระทุม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6826) 6826 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนมะกอก ต .ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (6827) 6827 หอ้งสมุด
เปล่ียนประตู หน้าต่าง  ก่อผนัง  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองตะลุมปุก๊ ต.หนองบวัศาลา อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

200,000              

 (6828) 6828 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองเปด็น้้า(สวัสด์ิราษฎร์วิทยา) ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

149,400              

 (6829) 6829 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนบา้นส้าโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์ ต.บงิ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6830) 6830 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ , สปช.105/29 , โรงอาหาร

ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองพลวง ต .โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
150,000              

 (6831) 6831 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนไตรคามสามัคคี ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6832) 6832 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  และทาสีโรงเรียนบา้นเกรียมโนนส้าโรง ต .ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              

 (6833) 6833 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองตะไก้(ประชาพฒันา) ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (6834) 6834 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองแจง ต .มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6835) 6835 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นเด่ินหวับงึวิทยา ต .มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6836) 6836 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ปา้ยโรงเรียนโรงเรียนบา้นพดุซา ต .พดุซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6837) 6837 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 299,800              
 (6838) 6838 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29

ถมดิน เทพืน้พืน้กรีต ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นโคกไผ่ -ขนาย ต.บา้นเกาะ อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6839) 6839 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26
เปล่ียนฝ้าเพดาน  เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นดงพลอง(ส้านักงานสลากกินแบง่ฯ) ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (6840) 6840 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนต้าบลบา้นโพธิ์ ต.บา้นโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6841) 6841 โรงอาหาร เปล่ียนหลังคา  เทพืน้คอนกรีต และทาสีโรงเรียนบา้นหญ้าคา ว .ท.อ. ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (6842) 6842 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นมะรุม ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 142,000              
 (6843) 6843 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงพืน้ผิวจราจร ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นพลจลก ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (6844) 6844 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองจ้าปา ต .ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6845) 6845 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นเหล่าพทิยาคม ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6846) 6846 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปล่ียนฝาผนัง  เปล่ียนประตู หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบา้นคล้าโนนคราม ต.เมือง

ปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (6847) 6847 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองปรู ต .หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6848) 6848 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ทาสีอาคารเรียน  ปรับปรุงคอนกรีตโรงเรียนบา้นซาด ต .หลุมบา้ว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              

 (6849) 6849 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนบา้นสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) ต.สีมุม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6850) 6850 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ

เปล่ียนหน้าต่าง  และทาสีโรงเรียนบา้นหนองยารักษ์-ล้าโพง(รัฐประชาสรรค์) ต.พดุซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (6851) 6851 อาคารอเนกประสงค์
เปล่ียนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนบา้นมะค่า(คงฤทธิบวัสุวรรณฯ) ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

148,000              

 (6852) 6852 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28
ปูพ้ืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนต้าบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

200,000              

 (6853) 6853 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นธารปราสาท ต .ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6854) 6854 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
เทพืน้คอนกรีต ปรับปรุงหลังคากันสาดโรงเรียนอนุบาลตลาดแค ต .ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6855) 6855 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นวังม่วง ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6856) 6856 เทพืน้คอนกรีตลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นเปราะหอมพฒันา ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6857) 6857 เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตู และทาสี อาคารโรงเรียนสามัคคีรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (6858) 6858 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธง  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหวัทะเล ต .ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (6859) 6859 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคา  ปพูืน้หนิขัดโรงเรียนบา้นด่านทองหลาง ต .โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 150,000              

 (6860) 6860 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตู และทาสีโรงเรียนบา้นโกรกเดือนหา้ ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6861) 6861 อาคารอเนกประสงค์
เปล่ียนหลังคา ติดรางน้้าฝน ปรับปรุงรางระบายน้้าโรงเรียนบงึสาลี ต .พดุซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6862) 6862 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง, อาคารอนุบาล
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นคอหงษ ์ต .ล้าคอหงษ ์อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6863) 6863 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดทุง่สว่าง ต .ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6864) 6864 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นด่านเกวียน ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6865) 6865 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ทาสีอาคารโรงเรียนสุขานารี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 300,000              
 (6866) 6866 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ

เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตู หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบา้นไพล(ไตรมิตรสามัคคี) ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (6867) 6867 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นพลสงคราม (แพงรัฐราษฎร์วิทยา) ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (6868) 6868 อาคารเรียนแบบ ป.005
ปรับปรุงะเบยีงทางเดิน  ติดต้ังกันสาดโรงเรียนบา้นศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) ต.ดอนชมพ ูอ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6869) 6869 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
เปล่ียนฝ้าเพดาน  ก่อผนังโรงเรียนบา้นหนองตาคง ต.หนองบวัศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6870) 6870 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ
งานฝาผนังโรงเรียนบา้นหนองไข่น้้า ต .หนองไข่น้้า อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6871) 6871 อาคาร แบบ สปช.203/26
เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นพะไล ต.หวัทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (6872) 6872 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหญ้าคาเหนือ ต .ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6873) 6873 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ

ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
100,000              

 (6874) 6874 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนชลประทานสงเคราะห ์ต .ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 200,000              
 (6875) 6875 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ และทาสีโรงเรียนบา้นจันอัด ต .จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6876) 6876 ส้วมแบบ สปช.601/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนประตู สุขภณัฑ์  ปรับปรุงรางระบายน้้าโรงเรียนบา้นโคกสูง

 ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
150,000              

 (6877) 6877 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ติดต้ังกันสาดโรงเรียนบา้นทบัช้าง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6878) 6878 อาคารเรียนติดต้ังกันสาด  พืน้คอนกรีต ค .ส.ล.โรงเรียนบา้นหญ้าคาใต้ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6879) 6879 หอ้งน้้า เปล่ียนหลังคา ประตู สุขภณัฑ์ บผุนังกระเบ้้อง และทาสี อาคารอ้านวยการ เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนอ่าง

หว้ยยาง ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
150,000              

 (6880) 6880 อาคาร สปช.204/26 ทาสีโรงเรียนบา้นล้าเชิงไกร ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6881) 6881 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนประตู หอ้งน้้า ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นใหม่(คุรุราษฎร์พฒันา) ต.ใหม่ อ.

โนนสูง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (6882) 6882 หอ้งน้้า เปล่ียนหลังคา  ปพูืน้กระเบื่้องเคลือบ เปล่ียนสุขภณัฑ์ และทาสี ปรับปรุงเสาธงโรงเรียนบา้นหนองระเวียง
 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6883) 6883 ซ่อมแซมบนัได้อาคาร และทาสีโรงเรียนบา้นลองตอง ต .บา้นโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6884) 6884 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นไชยมงคล(สืบสินวิทยา) ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6885) 6885 ถมดินปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ปพูืน้ผิวทรายล้างโรงเรียนบา้นดอนขวาง ต .หวัทะเล อ.เมือง

นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
150,000              

 (6886) 6886 อาคารเรียนแบบ ปสช.105/29
ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเคหะประชาสามัคคี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (6887) 6887 อาคารอเนกประสงค์ ทาสี  ติดต้ังบานประตูเหล็กม้วน

ทาสีร้ัว  โรงเรียนบา้นบงึตะโก ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
150,000              

 (6888) 6888 อาคารอเนกประสงค์ ติดต้ังประตูเหล็กม้วน ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนบา้นยองแยง ต .หนองระเวียง อ.
เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6889) 6889 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6890) 6890 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นบงิ(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ ต.บงิ อ.โนนสูง จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (6891) 6891 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  ปรับปรุงปา้ยโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองอ้อ ต .เมืองปราสาท อ.
โนนสูง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6892) 6892 ปรัปบรุงหอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานผนัง  เทพืน้คอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนประตูหน้าต่าง และทาสี
โรงเรียนบา้นจอหอ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

199,900              

 (6893) 6893 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ติดต้ังรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นโนนมันเทศ ต .ล้ามูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6894) 6894 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 เปล่ียนหลังคา หน้าต่างโรงเรียนบา้นดอนกระทงิ-ศีรษะช้าง ต.พดุซา อ.เมือง

นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
150,000              

 (6895) 6895 อาคารเรียน่แบบ สปช.104/26 พืน้คอนกรีต  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองกระทุม่ ต .หนองกระทุม่ อ.
เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6896) 6896 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนเสนานุเคราะห ์ต .โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

199,000              

 (6897) 6897 หอ้งน้้า แบบ 604/45 เทพืน้คอนกรีต  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนสุขภณัฑ์ และทาสีโรงเรียนบา้นหนองพลวง
ใหญ่ ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6898) 6898 อาคารเรียน พืน้คอนกรีต ปหูนิขัดโรงเรียนบา้นหนองโจด ต .ล้ามูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6899) 6899 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหมืน่ไวย ต .หมืน่ไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6900) 6900 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบื้้องเคลือบโรงเรียนบา้นดอนม่วง ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6901) 6901 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนตงรองพืน้  เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นละลมโพธิ์ ต.พดุซา อ.

เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
100,000              

 (6902) 6902 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นเสลาถั่วแปบ ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6903) 6903 ทาสีอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเพกิ (รัฐประชาสามัคคี) ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (6904) 6904 ติดเหล็กดัดอาคารเรียนโรงเรียนบา้นมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) ต.บา้นใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

149,000              

 (6905) 6905 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนโพธารามพทิยาคม ต .ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6906) 6906 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สูง เปล่ียนฝาผนัง  กั้นผนังหอ้ง  เปล่ียนพืน้ไม้โรงเรียนบา้นหนองพลอง ต .ขามเฒ่า อ.

โนนสูง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (6907) 6907 อาคารอเนกประสงค์ ติดลวดตาข่าย ปรับปรุงทีแ่ปรงฟนั
โรงเรียนบา้นหลักร้อย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

200,000              

 (6908) 6908 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเต้ีย เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเมืองท ีต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

99,400                

 (6909) 6909 เปล่ียนประตูเหล็กม้วน  และทาสีอาคารโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 300,000              

 (6910) 6910 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ก่อผนัง และทาสี  เปล่ียนประตู หน้าต่าง โรงเรียนบา้นไพ ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6911) 6911 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) ต.ดอนชมพ ูอ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6912) 6912 ปรับปรุงส้วมอาคารอนุสรณ์ 60 ป ีเปล่ียนสุขภณัฑ์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนประตูโรงเรียนอนุบาล

นครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
300,000              

 (6913) 6913 อาคารอเนกประสงค์  งานโครงสร้างหลังคา  มุงหลังคา  ก่อผนังโรงเรียนบา้นเปลาะปลอเมืองที (ประชารัฐ
สามัคคี) ต.ดอนชมพ ูอ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6914) 6914 อาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองนา ต .พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6915) 6915 อาคาเรียน  งานโครงหลังคา  มุงหลังคาโรงเรียนบา้นคอนน้อย ต .ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6916) 6916 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้คอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นขนายดี(ประชารัฐบ้ารุง) ต.บงิ อ.โนนสูง จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (6917) 6917 ปรับปรุงร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองบวั(สหรัฐพบิลูประชาสรรค์) ต.บา้นโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (6918) 6918 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนฝาผนัง  ประตู หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบา้นกระเพรา ต.เมืองปราสาท อ.โนน
สูง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6919) 6919 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26
เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (6920) 6920 งานโครงหลังคาคลุมดาดฟา้อาคารส้านักงาน  
ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม  เปล่ียนฝ้าเพดาน  ปพูืน้ บผุนังกระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนอุปกรณ์ทีป่สัสวะ อ่างล้างหน้า  
เปล่ียนประตูโรงเรียนสพป.นครราชสีมา เขต 1 ต.หวัทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

300,000              

 (6921) 6921 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช .202/26โรงเรียนบา้นตะโก ต.ตะโก อ.หว้ยแถลง จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (6922) 6922 ปรับปรุงทาสีภายในหอ้งเรียนอาคารแบบ 105/29โรงเรียนบา้นโนนตาพรม ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 100,000              

 (6923) 6923 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.206/26โรงเรียนบา้นโนนส้าราญ ต.เมืองพลับพลา อ.หว้ยแถลง 
จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6924) 6924 1.ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารแบบ ป.1ฉ
2.ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารแบบ สปช.105/29
3.ปรับปรุงซ่อมแซมปกูระเบือ้งระเบยีงชั้น 2 และบนัไดแบบอาคาร สปช .105/25โรงเรียนบา้นตะกุดเครือปลอก 
ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6925) 6925 1.เปล่ียนโครงหลังคาส้วม แบบสร้างเอง 4 ทีน่ัง่ 
2. ซ่อมแซมเสาปนูร้ัวโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบา้นหนองบวัขาว) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6926) 6926 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนประตู/ทาสีอาคารเอนกประสงค์แบบ 201โรงเรียนชุมชนบา้นทบัสวาย ต.ทบัสวาย อ.
หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6927) 6927 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 49 เมตรโรงเรียนบา้นช่องโค ต.ศรีละกอ อ.จักราช
 จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6928) 6928 ปรังปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นทองหลาง ต.ทองหลาง 
อ.จักราช จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6929) 6929 ปรับปรุงซ่อมแซมปกูระเบือ้ง อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 120 ตรม. ปรับปรุงซ่อมแซมปกูระเบื้้อง อาคาร
โรงอาหารแบบสร้างเอง 100 ตรม.โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต.หว้ยแคน อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6930) 6930 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาผนัง อาคาร ป .1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนวัดหนองจอก ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 100,000              

 (6931) 6931 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ.โรงเรียนบา้นบงึไทย ต.ทา่ลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6932) 6932 ปรับปรุงซ่อมแซมเทพืน้คอนกรีตรอบตัวอาคาร / เปล่ียนฝ้าภายในภายนอกหอ้งเรียน อาคารเรียน ป .1 ฉ. ใต้ถุน

สูงโรงเรียนโคกวังวนวิทยา ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
150,000              

 (6933) 6933 ปรับปรุงซ่อมแซม ปกูระเบือ้งหน้าอาคารเรียน อาคารเรียน สปช . 105/29โรงเรียนบา้นสวนปอ ต.หนิโคน อ.จัก
ราช จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6934) 6934 ปรัคบปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา เปล่ียนฝ้าบา้นพกัครูแบบกรมสามัญโรงเรียนบา้นหนองหวัแรด ต .แหลมทอง 
อ.หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา

200,000              

 (6935) 6935 ปรัปบรุงซ่อมแซมเปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็ก ท้ากันสาด อาคารเรียน สปช.2/28โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี ต.
จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา

200,000              

 (6936) 6936 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนบอ่เกรอะ /เปล่ียนหวัส้วม ทาสี แบบสร้าง 5 ทีน่ัง่โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร ต .
โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

200,000              

 (6937) 6937 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนพืน้อาคารชั้น 2 อาคารแบบป.1ฉ 2 ชั้นโรงเรียนบา้นทรัพย์เจริญ ต.คลองเมือง อ.จักราช
 จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6938) 6938 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีฝ้า ทาสีฝาผนัง  อาคาร ป 1 ฉ อาคาร สปช. 102/26โรงเรียนบา้นดอนเกตุ ต.ทุง่อรุณ อ.
โชคชัย จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6939) 6939 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนพืน้ไม้  อาคารเรียน ป 1 ฉ.โรงเรียนบา้นใหม่ศรีวิไลพทุไธจารย์ ต.ง้ิว อ.หว้ยแถลง จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (6940) 6940 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนฝ้าพร้อมทาสีฝ้า อาคารเรียนแบบ 008โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย ต.หว้ยแถลง 
อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

200,000              

 (6941) 6941 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี/ติดตาข่ายอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.205/26โรงเรียนบา้นทา่อ่าง ต.ทา่อ่าง อ.โชคชัย
 จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6942) 6942 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี/กันหอ้ง หอ้งสมุด แบบ สปช.104/26 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในภายนอกอาคารเรียน
แบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นหนองเสาเดียว ต.ทา่อ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6943) 6943 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนกันสาดอาคารเรียน ป.1ฉโรงเรียนบา้นซ่าเลือด ต.กงรถ อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6944) 6944 ปรับปรุงซ่อมแซมมุงหลังคาฝ้าเพดานบา้นพกัครูแบบองค์การโรงเรียนบา้นหนองกระทุม่ ต .หนองหวัแรด อ.หนอง

บนุนาก จ.นครราชสีมา
150,000              

 (6945) 6945 ปรับปรุงซ่อมแซม  หลังคาอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉโรงเรียนบา้นหนองจาน ต.ลุงเขว้า อ.หนองบนุนาก จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (6946) 6946 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวรอบโรงเรียนโรงเรียนบา้นนาตะคุ ต.ง้ิว อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6947) 6947 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียน แบบ สปช 105/29โรงเรียนบา้นหนองกก ต.ทา่จะหลุง อ.โชคชัย จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (6948) 6948 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนฝาผนังหอ้งเรียนอาคาร ป .1ฉ ใต้ถุนสูง ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
กีฬาถมดินโรงเรียนบา้นดอนพราหมณ์ ต.ทา่อ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6949) 6949 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนหลังคาอาคาร ป.1ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบา้นปรางค์ ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 100,000              

 (6950) 6950 ปรับปรุงซ่อมแซมปกูระเบือ้งอาคารเรียนแบบ สปช .103/26โรงเรียนบา้นละลม ต.ละลมใหม่พฒันา อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (6951) 6951 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนหน้าต่างประตูอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนประตู/โถส้วม ส้วมแบบ 
สปช.601/26โรงเรียนบา้นพระ ต.สารภ ีอ.หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6952) 6952 ปรับปรุงซ่อมแซมเทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กปกูระเบือ้งอาคารเรียนแบบ สปช .202/26โรงเรียนบา้นหว้ยปอ ต.

หว้ยแถลง อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (6953) 6953 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดรางน้้าพร้อมทอ่รับน้้าฝน อาคารเรียนแบบ ป .1ฉ ใต้ถุนสูง ปรับปรุงซ่อมแซม ติดต้ังตาข่าย 
อาคารเอนกประสงค์ (แบบสร้างเอง)โรงเรียนบา้นโคกพลวง ต.หลุ่งประดู่ อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6954) 6954 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนรางน้้า ถมดินลูกรัง เปล่ียนประตู อาคารเรียนชั่วคราว แบบ สปช 102/22โรงเรียน
บา้นหนองไทร ต.หนองบนุนาก อ.หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6955) 6955 ปรับปรุงซ่อมแซมมุงหลังคาอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ(ต่อเติม 8 หอ้งเรียน)โรงเรียนบา้นหนองบวักลาง ต .จักราช อ.
จักราช จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6956) 6956 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนหลังคาอาคารเรียนแบบ ป.1ฉใต้ถุนสูงโรงเรียนบา้นดอน ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (6957) 6957 ปรับปรุงซ่อมแซมปกูระเบือ้งอาคารเรียนแบบ สปช .105/29โรงเรียนบา้นบกุระโทก ต.หนองหวัแรด อ.หนองบุ
นนาก จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6958) 6958 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นคลองกลาง ต .พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6959) 6959 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูและร้ัวโรงเรียนโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6960) 6960 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นใหม่สมบรูณ์ ต .บา้นใหม่ อ.หนองบนุนาก จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (6961) 6961 ปรับปรุงซ่อมแซมปกูระเบือ้ง/ทาสี อาคารหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นโนนเพชร ต .ทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 100,000              

 (6962) 6962 ปรับปรุงซ่อมแซมก่อฉาบผนัง ประตูหน้า อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนวัดพะโค ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (6963) 6963 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ และอาคารเรียนแบบ สปช. 125/29โรงเรียนบา้นหนองขามน้อย 
ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6964) 6964 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลียนหลังคาอเนกประสงค์ สปช. 202/26โรงเรียนบา้นตูม ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (6965) 6965 ปรับปรุงซ่อมแซม ผนังกระเบือ้ง ฝ้ายิบซัมอาคารศูนย์วิชาการ แบบสร้างเองโรงเรียนบา้นสารภ ีต .สารภ ีอ.หนอง
บนุนาก จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6966) 6966 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนกระเบือ้งอาคารเรียน สปช . 106 (แปลง)โรงเรียนบา้นหนิดาด ต.หนิดาด อ.หว้ยแถลง 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6967) 6967 ปรับปรุงซ่อมแซม ปกูระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ สปช . 105/26โรงเรียนบา้นหนองตะไก้ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุ
นนาก จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6968) 6968 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคาอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นหลุ่งประดู่ ต .หลุ่งประดู่ อ.หว้ยแถลง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (6969) 6969 ปรับปรุงซ่อมแซม ปกูระเบือ้ง เปล่ียนฝ้า ต่อเติมกันสาด อาคารเรียนอนุบาล แบบสร้างเอง และต่อเติมหลังคากัน
สาดอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉโรงเรียนบา้นพระพทุธ ต.พระพทุธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6970) 6970 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นสระมะค่า ต .หนิดาด อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6971) 6971 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนหลังคา/ปกูระเบือ้งอาคารเอนกประสงค์ แบบ 336โรงเรียนบา้นหนองม่วงใหญ่ ต.ง้ิว อ.

หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (6972) 6972 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นกุดโบสถ์ ต.ทา่อ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6973) 6973 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลียนหลังคา/ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ ป .1ฉโรงเรียนบา้นโค้งกระโดน ต.ทุง่อรุณ อ.

โชคชัย จ.นครราชสีมา
100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6974) 6974 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนฝาผนังอาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนชุมชนดอนไพล ต.ทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (6975) 6975 ปรับปรุงซ่อมแซมท้าประตู/ติดมุง้ลวด หอ้งพเิศษ(หอ้งสมุด) ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเข้าหอ้งน้้าโรงเรียนบา้น
กอกวิทยา ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6976) 6976 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนฝ้าอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนชลประทานนาตล่ิงชัน ต.ทา่เยี่ยม อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6977) 6977 ปรับปรุงซ่อมแซม ปกูระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ ป .1ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบา้นโนนปอแดง ต.ทุง่อรุณ อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (6978) 6978 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอรพมิพว์ิทยา ต .ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6979) 6979 ปรับปรุงซ่อมแซม ปกูระเบือ้ง/เปล่ียนหลังคา/เปล่ียนฝ้า อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเองโรงเรียนบา้นโคกพระ

 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
150,000              

 (6980) 6980 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา/ปกูระเบือ้ง บา้นพกัครู แบบองค์การโรงเรียนบา้นนาตาวงษ ์ต .หนองงูเหลือม อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6981) 6981 ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมหลังคา อาคารเรียนแบบ สปช.205/29โรงเรียนชุมชนวัดรวง ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6982) 6982 ปรับปรุงซ่อมแซม ปกูระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ สปช .105/29โรงเรียนบา้นหว้ยแคน ต.หว้ยแคน อ.หว้ยแถลง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (6983) 6983 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนประตู/หน้าต่าง อาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนวัดเหมสูง ต.ทองหลาง อ.จัก
ราช จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6984) 6984 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนประตู อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นกันผม ต.พระพทุธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (6985) 6985 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา/เปล่ียนโถส้วม/เปล่ียนประตู ส้วมแบบ สปช.604/46 ส้วมแบบ 601/26
โรงเรียนบา้นด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6986) 6986 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตโรงเรียนหนองพลวงพทิยา ต .จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6987) 6987 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา/กันสาด อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นบงิ ต .โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 100,000              

 (6988) 6988 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวโรงเรียนวัดหนิมงคล ต .สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6989) 6989 ปรับปรุงซ่อมแซม ปกูระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ สปช .2/28โรงเรียนบา้นพชิิตคเชนทร์ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (6990) 6990 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลัง/เทพืน้คอนกรีต  โรงอาหารแบบ สร้างเองโรงเรียนวัดหนองนา ต .ง้ิว อ.หว้ยแถลง 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6991) 6991 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดต้ังตาข่ายรอบอาคารพร้อมประตู หอประชุมแบบ สร้างเองโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต .ตะโก 
อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6992) 6992 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนเสา/ปรับพืน้/เทคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารประกอบ (โรงฝึกงาน)โรงเรียนชุมชนบา้นบุ
สามัคคีพฒันา ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา

150,000              

 (6993) 6993 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวโรงเรียนบา้นสระซาง ต .ไทยเจริญ อ.หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา 100,000              
 (6994) 6994 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโนนพฤกษ ์ต .จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 150,000              
 (6995) 6995 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา/ประตู อาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นกู่โกสีย์วิทยา ต.หลุ่งประดู่ 

อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (6996) 6996 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี/ปกูระเบือ้ง/เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนเทยีมนครวิทยา ต.
หนองบนุนาก อ.หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (6997) 6997 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหน้าต่าง/เปล่ียนประตู/เปล่ียนตาข่ายช่องลม/กระจกหน้าต่าง/ทาสี อาคารเรียนแบบ 

ป.1ฉโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .หนิดาด อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (6998) 6998 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26โรงเรียนบา้นทา่ลาดขาว ต .ทา่ลาดขาว
 อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (6999) 6999 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา/ต่อเติมด้านข้าง หอ้งสมุดแบบ สร้างเองโรงเรียนบา้นหนองม่วงหวาน ต .ง้ิว อ.
หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7000) 7000 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา อาคารประกอบแบบ สปช .203/26โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา ต.สีสุก อ.จักราช 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7001) 7001 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา/เปล่ียนฝ้าเพดาน/เปล่ียนพืน้ไม้/เปล่ียนประตูหน้าต่างและช่องแสงระบาย
อากาศ บา้นพกัครูแบบ องค์การโรงเรียนบา้นหนองลูกควาย ต .แหลมทอง อ.หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7002) 7002 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา/ทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นโคกส้าโรง ต.ศรีละกอ อ.จัก
ราช จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7003) 7003 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นดงพลอง ต .คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7004) 7004 ปรับปรุงซ่อมแซม ปกูระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ สปช .105/29โรงเรียนบา้นแสนสุข ต.หว้ยแถลง อ.หว้ยแถลง จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7005) 7005 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา/ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนชั่วคราวแบบ สร้างเองโรงเรียนบา้นคลองสารเพชร 
ต.หนองหวัแรด อ.หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7006) 7006 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ 2/8โรงเรียนบา้นหนองโพดเพชรพทิยา ต.หลุ่งประดู่ อ.
หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7007) 7007 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวโรงเรียนบา้นโสง(คุรุประชาสรรค์) ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7008) 7008 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นบวุังหว้า ต .สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7009) 7009 ปรับปรุงซ่อมแซม ลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นพระนารายณ์ ต .คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7010) 7010 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช .203/26โรงเรียนบา้นหนองปรึก ต.ทุง่อรุณ อ.

โชคชัย จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7011) 7011 ปรับปรุงซ่อมแซม กั้นหอ้งและติดต้ังประตูกระจก  เปล่ียนหน้าต่าง  อาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นทุง่
หวัขวาน ต.สารภ ีอ.หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7012) 7012 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 หอ้งเร้ียน ต่อเติมชั้นล่างโรงเรียนบา้น
หวัท้านบ ต.กงรถ อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7013) 7013 ปรับปรุงซ่อมแซม ฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉโรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทศิ ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7014) 7014 ปรับปรุงซ่อมแซม ถมดินโรงเรียนบา้นกุดจอกน้อย ต .ละลมใหม่พฒันา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7015) 7015 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา/ฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนวัดกุดสวาย ต.พลับพลา อ.โชค

ชัย จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7016) 7016 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา อาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นบงึทบัปรางค์ ต.โชคชัย อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7017) 7017 ปรับปรุงซ่อมแซม มุงกันสาด อาคารเรียนแบบ สปช .105/26โรงเรียนบา้นละกอ ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7018) 7018 ปรับปรุงซ่อมแซม ฐานเสาธงโรงเรียนบา้นซับตะคร้อ ต .ไทยเจริญ อ.หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7019) 7019 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเต้ียโรงเรียนบา้นใหม่ไทยเจริญ ต.บา้นใหม่ อ.

หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา
150,000              
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 (7020) 7020 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นเมืองพลับพลา ต.เมืองพลับพลา อ.หว้ยแถลง จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7021) 7021 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา อาคารเรียนแบบ สร้างเองโรงเรียนโนนตาวิทย์ ต .ทา่ช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7022) 7022 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นทา่ตะเคียน ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7023) 7023 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดต้ังเหล็กดัด เปล่ียนฝ้า  อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉโรงเรียนบา้นทา่เยี่ยมวิทยา ต.ทา่เยี่ยม อ.

โชคชัย จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7024) 7024 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา อาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนเสมาอุปถัมภ ์ต.หนิโคน อ.จักราช จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7025) 7025 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนพะไล ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7026) 7026 ปรับปรุงซ่อมแซมปกูระเบือ้ง งานผนัง อาคารเรียนแบบ ป .1 ฉโรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคี ต.กงรถ อ.หว้ยแถลง

 จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7027) 7027 ปรับปรุงซ่อมแซม ปกูระเบือ้งอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉโรงเรียนบา้นกุดจอกใหญ่ ต.ละลมใหม่พฒันา อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7028) 7028 ปรับปรุงซ่อมแซมงานภมูิทศัน์ ถนน คสล กว้าง 4 ม. ยาว 47.2 เมตร โรงเรียนบา้นโนนขี้ตุ่น ต.กงรถ อ.หว้ยแถลง
 จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7029) 7029 ปรับปรุงซ่อมแซม งานภมูิทศัน์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนรักชาติประชาบ้ารุง ต .หลุ่งตะเคียน อ.หว้ยแถลง
 จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7030) 7030 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีต  ประตูเหล็กอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองจระเข้หนิ ต .หนิโคน อ.จักราช 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7031) 7031 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนหลังคา อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ และโรงอาหารแบบสร้างเองโรงเรียนบา้น
หนองปรือ ต.หลุ่งประดู่ อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7032) 7032 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา อาคารเอนกประสงค์แบบองค์การโรงเรียนบา้นหนองนกกวัก ต .จัก
ราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7033) 7033 ปรับปรุงซ่อมแซมปกูระเบื่้อง อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเต้ียโรงเรียนบา้นขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) ต.ทา่จะหลุง อ.โชค
ชัย จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7034) 7034 ปรับปรุงซ่อมแซม เทคอนกรีต และปกูระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบา้นหนองบนุนาก ต.
หนองบนุนาก อ.หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7035) 7035 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนหลังคา แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นยอกขาม ต .หนองตะไก้ อ.หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7036) 7036 ปรับปรุงซ่อมแซม พืน้ผิวคอนกรีต โรงเรียนวัดหนองบวัยอดแก้ว ต .คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7037) 7037 ปรับปรุงซ่อมแซม ฝ้า ช่องตาข่าย อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนไทรทอง ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7038) 7038 ปรับปรุงซ่อมแซมปพูืน้กระเบือ่ง  มุงหลังคา อาคารเรียนแบบ สปช . 105/29โรงเรียนบา้นหวัสะพาน ต.หนิดาด 
อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7039) 7039 ปรับปรุงซ่อมแซม ผนัง พืน้ ทาสี อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ  และเปล่ียนฝ้าหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นหนองบวัรอง
สามัคคี ต.กงรถ อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7040) 7040 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนหลังคา อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบา้นเมืองรัง ต.หลุ่งประดู่ อ.หว้ยแถลง จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7041) 7041 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายใน ติดเหล็กดัด หน้าต่าง ประตู อาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบา้นหนองพลอง 
ต.หนิดาด อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

150,000              
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 (7042) 7042 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา โรงอาหารโรงเรียนบา้นหนองแมว ต .หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7043) 7043 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง ฝ้ายิปซ่ัม อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช .202/26โรงเรียนบา้นจอมศรี ต.ง้ิว อ.

หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7044) 7044 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี อาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนบา้นหนองบอน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7045) 7045 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา อาคารเรียนแบบ สปช 105/29โรงเรียนบา้นโนนทอง ต.เมืองพลับพลา อ.หว้ย
แถลง จ.นครราชสีมา

100,300              

 (7046) 7046 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนฝ้า กระเบือ้ง เปล่ียนรางน้้า อาคารเรียน สปช . 102/26 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอก
 ภายใน อาคารเอนกประสงค์ สปช.203/26 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอก ทาสีกระเบือ้ง ส้วม สปช . 601/26
โรงเรียนชลประทานบา้นกอโจด ต.ทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7047) 7047 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดตาข่ายรอบอาคารเอนกประสงค์ และติดตาข่าย ปกูระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ  ป 1 ฉโรง
เรียนบา้นทา่ตะแบก ต.สารภ ีอ.หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7048) 7048 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนฝ้า ประตู อาคารเรียน อาคารประกอบแบบสร้างเองโรงเรียนสามัคคีวิทยา ต .หนองขาม
 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7049) 7049 ปรับปรุงซ่อมแซมปรับภมูิทศัน์รอบอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลทา่ช้างเฉลิมพระเกียรติ ต .ทา่ช้าง อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7050) 7050 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนพมิานประชาสันต์ ต.ทา่ช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7051) 7051 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉโรงเรียนบา้นหนองตะลุมปุก๊ ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุ

นนาก จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7052) 7052 ปรับปรุงซ่อมแซมมุงหลังคา อาคารอเนกประสงค์ แบบ สามัญ 312โรงเรียนชาติวิทยา ต.หนองขาม อ.จักราช จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7053) 7053 ปรับปรุงซ่อมแซม ปกูระเบือ้ง โรงอาหารโรงเรียนบา้นสระมะค่า ต .หนองไม้ไผ่ อ.หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7054) 7054 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนขามสงเคราะห ์ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7055) 7055 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาแผ่นเหล็ก เทพืน้คอนกรีต ปกูระเบือ้ง ส้วม แบบ 601/26โรงเรียนบา้นหวัอ้อทะมวง

สามัคคี ต.ง้ิว อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7056) 7056 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 201/26โรงเรียนบา้นหนองไม้ไผ่ ต.หนองไม้ไผ่ 
อ.หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7057) 7057 ปรับปรุงซ่อมแซมบานประตู ปพูืน้กระเบือ้ง ส้วม แบบ 601/26 สร้างป ี2529 ปรับปรุงซ่อมแซมบานประตู ปพูืน้
กระเบือ้ง ส้วม แบบ 601/26 สร้างป ี2541 ปรับปรุงซ่อมแซมบานประตู ปพูืน้กระเบือ้ง ส้วม แบบ 601/26 
สร้างป ี2545โรงเรียนบา้นด่านพฒันา ต.พระพทุธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7058) 7058 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กว้าง 6 เมตร)
 โรงเรียนบา้นหนองบวัโคก ต .หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7059) 7059 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร อาคารเรียน สปช . 105/29โรงเรียนวัดสลักได ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7060) 7060 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสี อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบา้นบงึพระ ต.ทา่ลาดขาว อ.
โชคชัย จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7061) 7061 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน แบบ 105/26โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ต.ทา่ช้าง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7062) 7062 ปรับปรุงซ่อมแซมปกูระเบือ้ง อาคารโรงฝึกงาน แบบ กรมสามัญโรงเรียนบา้นหนองนกเขา ต .หลุ่งตะเคียน อ.หว้ย
แถลง จ.นครราชสีมา

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7063) 7063 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ากระเบือ้ง ทาสี อาคารเรียน แบบ  ป .1 ฉโรงเรียนบา้นหนองชุมแสง ต.เมืองพลับพลา อ.หว้ย

แถลง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7064) 7064 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง  ฝ้ายิปซ่ัม อาคารเรียน แบบ 005โรงเรียนบา้นสระแก้ว ต.เมืองพลับพลา อ.หว้ย
แถลง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7065) 7065 ปรับปรุงซ่อมแซมปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนโถส้วมนัง่ยอง ส้วม แบบ สปช .601/26 จ้านวน 3 หลังโรงเรียนบา้นตูม
ราษฎร์บรูณะ ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7066) 7066 ปรับปรุงซ่อมแซมงานกันสาด งานทาสี อาคารเรียน แบบ สปช .105/29โรงเรียนบา้นสว่างวิทยา ต.หนองบนุนาก 
อ.หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7067) 7067 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารโรงฝึกงาน แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียน
สมบรูณ์วัฒนา ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7068) 7068 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมเทพืน้ เปล่ียน
ประตู ทาสี โถส้วม ส้วม แบบ สปช. 601/26 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนบานหน้าต่าง อาคารเรียน แบบ ป .1 ฉ 
ใต้ถุนสูงโรงเรียนบา้นสวนหอม ต.หว้ยแถลง อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7069) 7069 ปรับปรุงซ่อมแซมล้อมร้ัวลวดหนามโรงเรียนบา้นตะคร้อ ต .หนิดาด อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7070) 7070 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนหลังคา ครอบมุม เชิงชาย อาคารเรียน แบบ ป .1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบา้นตะแกรง ต.

หลุ่งตะเคียน อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7071) 7071 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนหลังคา อาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนบา้นหลุ่งตะเคียน ต.หลุ่งตะเคียน อ.หว้ย
แถลง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7072) 7072 ปรับปรุงซ่อมแซมปกูระเบือ้ง อาคารเรียน สปช . 105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมปกูระเบือ่งเคลือบ อาคาร
เอนกประสงค์ แบบ 312โรงเรียนบา้นทา่ล่ี ต.เมืองพลับพลา อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7073) 7073 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี ส้วม สปช601/26 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก วงกบ บา้นพกัครู  แบบ
องค์การ ปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตบล๊อก ประตูบานทบึไม้ อาคารเอนกประสงค์แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี ฝ้ายิปซ่ัม อาคารแบบ สปช. 105/29โรงเรียนบา้นหนองสาย ต.หลุ่งตะเคียน อ.หว้ยแถลง
 จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7074) 7074 ปรับปรุงซ่อมแซมปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน สปช .105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี ภายใน อาคารเรียน ป.1 ฉ 
ใต้ถุนสูง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากระเบือ้ง ส้วม แบบ สปช. 601/26 พ.ศ. 2543โรงเรียนบา้นหนองขาม ต.
หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7075) 7075 ปรับปรุงซ่อมแซมงานกันสาด แผ่นเหล็ก อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง (ลานธรรม)โรงเรียนบา้นกระทุม่แทน่
 ต.หลุ่งตะเคียน อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7076) 7076 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.203/26โรงเรียนชุมชนพลับพลา ต.พลับพลา
 อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7077) 7077 1.ปรับปรุงซ่อมแซม กั้นหอ้งกระจก อาคารส้านักงาน
2.ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนฝ้าเพดาน/กั้นหอ้งกระจก อาคารหอประชุมโรงเรียนสพป.นครราชสีมา เขต 2 ต.จัก
ราช อ.เมืองจักราช จ.นครราชสีมา

300,000              

 (7078) 7078 ปรับปรุงซ่อมแซม เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก ลานซีเมนต์โรงเรียนบา้นดะแลง ต .ทุง่อรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7079) 7079 1.ปรับปรุงซ่อมแซม รางน้้าฝนทอ่รับน้้าฝน/กั้นฝาผนังหอ้ง อาคารเรียนแบบ ป .1ฉ 2.ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียน
หลังคา อาคารเรียนแบบ สปช.201/26โรงเรียนอ้านวยศิลปส์ารกิจ ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา

100,000              
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 (7080) 7080 1.ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา/ทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.105/29

1.ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา/ทาสี อาคารเรียนแบบ สร้างเองโรงเรียนสมานมิตรวิทยา ต .หนองงูเหลือม อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7081) 7081 ปรับปรุงซ่อมแซม เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเรียนแบบ สปช .105/29โรงเรียนบา้นโนนสุวรรณแสงวิทยา 
ต.หลุ่งประดู่ อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7082) 7082 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนฝาผนัง/ทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบา้นปอพราน ต.ทุง่อรุณ อ.โชค
ชัย จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7083) 7083 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวโรงเรียนบา้นโจด ต.ทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7084) 7084 ปรับปรุงซ่อมแซม เทพิน้คอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเอนกประสงค์แบบ สร้างเองโรงเรียนบา้นโนนทะยุง ต .หนอง

ขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7085) 7085 ปรับปรุงซ่อมแซมกระเบือ้งเคลือบเซรามิค ทาสี อาคารแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบา้นลุงเขว้า ต.ลุงเขว้า อ.
หนองบนุนาก จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7086) 7086 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีฝ้าเพดาน/เปล่ียนบานหน้าต่าง อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบา้นหนองโสน 
ต.หนิดาด อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7087) 7087 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช.201/26โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต.สีสุก อ.จักราช จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7088) 7088 ปรับปรุงซ่อมแซม ปพูืน้กระเบือ้ง/เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ กรมสามัญโรงเรียนบา้นโกรกไม้แดง ต .ศรี
ละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7089) 7089 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนฝาผนัง อาคารเรียนแบบ ป .1ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนรัฐการุณวิทยา ต.ทองหลาง อ.จักราช 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7090) 7090 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนฝ้าเพดาน/ทาสี/ฉาบผนัง หอ้งเรียนพเิศษโรงเรียนบา้นกรูด ต .ช้างทอง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7091) 7091 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนฝาผนัง อาคารเรียนแบบ ป .1ฉโรงเรียนวัดหนองพลวง ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7092) 7092 ปรับปรุงซ่อมแซม ฝาผนังคอนกรีตบล็อก อาคารเรียนแบบ สปช .105/26โรงเรียนบา้นหนองยาง ต.หนองยาง อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7093) 7093 1.ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนประตู/ปกูระเบือ้ง/เปล่ียนหลังคา/เปล่ียนโถส้วม ส้มแบบ สปช.601/26
2.ปรับปรุงซ่อมแซม ก็อกน้้าทีแ่ปรงฟนัโรงเรียนภทูองวิทยา ต .พระพทุธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7094) 7094 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวโรงเรียนเพชรมาตุคลา ต.ทา่ช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7095) 7095 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานผ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนวัดไม้เส่ียว ต.ดอน อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7096) 7096 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห ์ต.ตูม อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7097) 7097 สนามกีฬา งานพืน้โรงเรียนวัดพรหมราช ต.ตูม อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7098) 7098 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานฝ้าเพดาน และงานทาสีโรงเรียนบา้นหนองตาด ต.ตะคุ อ.ปกัธงชัย จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7099) 7099 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ขนาด 3 หอ้ง งานผนัง และงานทาสีโรงเรียนบา้นหนองโดน ต.สุขเกษม อ.ปกัธงชัย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7100) 7100 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ใต้ถุนสูง งานร้ือถอน งานหลังคา และงานทาสีโรงเรียนบา้นบหุว้าสามัคคี ต.สระ
ว่านพระยา อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7101) 7101 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ต.ตูม อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7102) 7102 อาคารฝึกงาน แบบสร้างเอง งานพืน้โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ต.ภหูลวง อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 150,000              
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 (7103) 7103 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นล้านางแก้ว ต.ล้านางแก้ว อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7104) 7104 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่วังไทรสามัคคี ต.วังหมี อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7105) 7105 ส้วม สปช.601/10 งานหลังคา งานผนัง และงานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นเขาพญาปราบ ต.ตะขบ อ.ปกัธงชัย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7106) 7106 อาคารเรียน แบบ 216 งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นเสิงสาง ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 200,000              
 (7107) 7107 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นประชาสันต์ ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7108) 7108 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานพืน้โรงเรียนบา้นใหญ่ ต.ครบรีุ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7109) 7109 ลานกีฬาเอนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นล้าไซกง ต.บา้นราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7110) 7110 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 อเนกประสงค์ สปช.202/26 งานทาสี และงานหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองไทร 

ต.ล้าเพยีก อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7111) 7111 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และส้วมแบบ 601/26 งานหลังคา และงานทาสีโรงเรียนบา้นหนองแดง ต.กุด
โบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7112) 7112 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองหลักศิลา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7113) 7113 สนามกีฬาเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต.ครบรีุ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7114) 7114 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นตะขบ ต.ตะขบ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7115) 7115 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้โรงเรียนวัดโพธินิมิตร ต.สะแกราช อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7116) 7116 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน งานผิวจราจร คสล. งานภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นเตาเหล็ก-ลุมปุก๊ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7117) 7117 อาคารเรียน ป.1ฉ งานพืน้ งานหลังคา  งานสุขภณัฑ์ และงานทาสีโรงเรียนบา้นโกรกหว้า ต.ดอน อ.ปกัธงชัย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7118) 7118 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานหลังคา และงานพืน้โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต.อรพมิพ ์อ.ครบรีุ จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7119) 7119 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ และงานประตูโรงเรียนบา้นหนองเสือบอง ต.อรพมิพ ์อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7120) 7120 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต ร้ัวลวดหนามโรงเรียนบา้นโคกส้าราญ ต.ตะขบ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7121) 7121 อาคารหอประชุมแบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองโสน ต.ครบรีุใต้ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7122) 7122 อาคารประกอบ แบบสร้างเอง งานพืน้ งานผนัง และงานฝ้า และงานหน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ต.โนน

สมบรูณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
200,000              

 (7123) 7123 อาคารประกอบ แบบสร้างเอง งานพืน้ งานผนัง งานฝ้า และงานหน้าต่างโรงเรียนบา้นสันติสุข ต.สระตะเคียน อ.
เสิงสาง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7124) 7124 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นหนองต้อ ต.ครบรีุ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7125) 7125 หอ้งประชุมภายในอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา งานพืน้ และทาสีโรงเรียนจอมทองวิทยา ต.จระเข้หนิ อ.คร

บรีุ จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7126) 7126 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ งานทาสีและงานภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นวังหนิ ต.ตะ
คุ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7127) 7127 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ และถนนโรงเรียนอาจวิทยาคาร ต.ตะคุ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7128) 7128 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ผิวจราจรภายในโณงเรียน งานภมูิทศัน์โรงเรียนครบรีุวิทยา ต.บา้นใหม่ อ.ครบรีุ จ.

นครราชสีมา
200,000              

 (7129) 7129 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองเมา ต.สระว่านพระยา อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7130) 7130 สนามกีฬาแบบสร้างเอง งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นไผ่ ต.จระเข้หนิ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7131) 7131 อาคารโรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานผนัง และงานพืน้ โรงเรียนบา้นหนองหนิโคน ต.สระ

ว่านพระยา อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7132) 7132 อาคารเรียน แบบสร้างเอง งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้้าเขียว จ.
นครราชสีมา

200,000              

 (7133) 7133 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานบนัใดระเบยีงทางเดินโรงเรียนบา้นโกรกส้าโรง ต.ครบรีุ อ.ครบรีุ จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7134) 7134 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานประตู และงานหน้าต่างโรงเรียนวัดศีรษะกระบอื ต.โคกไทย อ.ปกัธงชัย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7135) 7135 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หอ้งเรียน งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองใหญ่พฒันา ต.
สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7136) 7136 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานผนัง และงานทาสีโรงเรียนบา้นยางกระทงุ ต .ตะขบ อ.ปกัธงชัย จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7137) 7137 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 5 หอ้ง งานทาสี งานฝ้า และงานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นปางไม้ ต.บา้น
ราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7138) 7138 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทศิ) ต.ดอน อ.ปกัธงชัย 
จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7139) 7139 หอ้งสมุด งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังน้้าเขียว ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7140) 7140 หอ้งสมุด งานฝ้าผนัง งานประตู และหน้าต่างโรงเรียนบา้นพนาหนองหนิ ต.แชะ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7141) 7141 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานร้ือถอน งานฝ้า และงานทาสีโรงเรียนบา้นศาลเจ้าพอ่ ต.วังน้้าเขียว อ.วังน้้า

เขียว จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7142) 7142 งานสุขาภบิาล ทอ่ระบายน้้าคอนกรีตโรงเรียนหนองไผ่วิทยา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7143) 7143 อาคารโรงอาหาร งานพืน้  งานปรับปรุงภมูิทศัน์ และงานประตูโรงเรียนบา้นสระประทปี ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7144) 7144 อาคารเรียน แบบ 216 ค งานผนัง และงานพืน้ โรงเรียนปกัธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ต.เมืองปกั อ.ปกัธงชัย จ.
นครราชสีมา

200,000              

 (7145) 7145 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง และงานทาสีโรงเรียนวัดบา้นส่อง ต.ดอน อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7146) 7146 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคา งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนจตุคามวิทยาคม ต.ดอน อ.ปกัธงชัย จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7147) 7147 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานพืน้โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร ต.ง้ิว อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7148) 7148 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ขนาด 3 หอ้ง งานพืน้ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7149) 7149 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานร้ือถอน และงานหลังคาโรงเรียนบา้นซับสะเดา ต.บา้นใหม่ อ.ครบรีุ จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7150) 7150 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบา้นหนองนมนาง ต.ตะคุ อ.ปกัธงชัย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7151) 7151 ลานกีฬาเอนกประสงค์ งานพืน้ และงานทาสีโรงเรียนบา้นบตุาโฮ-โนนกลาง ต.บา้นใหม่ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7152) 7152 งานภมูิทศัน์ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามคอนกรีต งานพืน้โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา ต.ตูม อ.ปกัธงชัย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7153) 7153 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7154) 7154 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นพปุลาไหล ต.สุขเกษม อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7155) 7155 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7156) 7156 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกไม้งาม ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7157) 7157 อาคารเรียน สปช. 105/29 หอ้งสมุด งานหน้าต่าง และงานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นล้าเพยีก ต.ล้าเพยีก อ.ครบรีุ 

จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7158) 7158 บา้นพกัครู งานพืน้ และงานผนังโรงเรียนบา้นคลองบง ต.วังน้้าเขียว อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7159) 7159 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นกุดโบสถ์ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7160) 7160 อาคารโรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนชุมชนจระเข้หนิ(สังฆ์คุรุประชาอุปถัมภ)์ ต.จระเข้หนิ 

อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7161) 7161 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบา้นบยุายแลบ ต .มาบตะโก อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7162) 7162 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานผนัง และงานพืน้โรงเรียนบา้นทา่เยี่ยม ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7163) 7163 อาคารเอนกประสงค์ แบบองค์กร 01 งานพืน้ งานประตู และงานทาสีโรงเรียนบา้นหนองไผ่ใหญ่ ต.เสิงสาง อ.เสิง
สาง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7164) 7164 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานร้ือถอน และงานหลังคาโรงเรียนหนองประดู่ ต.ส้าโรง อ.ปกัธงชัย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7165) 7165 อาคารเรียน ป.1ฉ งานร้ือถอน และงานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโปง่สามัคคี ต.สะแกราช อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7166) 7166 อาคารบา้นพกัครู แบบกรมสามัญ งานร้ือถอน และงานหลังคา โรงเรียนวัดใหม่ส้าโรง ต.ส้าโรง อ.ปกัธงชัย จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7167) 7167 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นอังโกน-หว้ยทราย ต.บา้นใหม่ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7168) 7168 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานประตู และงานหน้าต่างโรงเรียนบา้นบอ่ลิงประชาสรรค์ ต.โนนสมบรูณ์ อ.เสิงสาง 

จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7169) 7169 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนสกัดนาควิทยา ต.สุขไพบลูย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7170) 7170 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นตะกุดโนนระเวียง ต.โคกกระชาย อ.ครบรีุ 

จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7171) 7171 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต โรงเรียนบา้นบไุผ่ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7172) 7172 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นคลองสะทอ้น ต .วังหม่ อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7173) 7173 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา และงานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบตุะโก ต.วังน้้าเขียว อ.วังน้้าเขียว จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7174) 7174 อาคารหอ้งสมุด แบบสร้างเอง งานฝ้าเพดาน งานทาสี และงานผนังโรงเรียนบา้นซับก้านเหลือง ต.ครบรีุใต้ อ.คร
บรีุ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7175) 7175 อาคารเรียน แบบสร้างเอง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองหว้าประชาอาสา ต .ครบรีุ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7176) 7176 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาแบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบา้นมาบกราด ต.โคกกระชาย อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7177) 7177 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานร้ือ งานพืน้ และงานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองไม้สัก ต.ระเริง อ.วังน้้าเขียว 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7178) 7178 อาคารประกอบโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานร้ือถอน และงานหลังคาโรงเรียนบา้นไทรงาม ต.ระเริง อ.วังน้้าเขียว 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7179) 7179 ปรับปรุงซ่อมแซม สนาม ร้ัว โรงเรียนบา้นสมบติัเจริญ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7180) 7180 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานโครงสร้าง และงานหลังคาโรงเรียนทา้วสุรนารี(2521) ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.

นครราชสีมา
200,000              

 (7181) 7181 อาคารฝึกงาน งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนตะแบกวิทยา ต.บา้นราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7182) 7182 อาคารเอนกประสงค์ แบบองค์กร งานร้ือถอน งานหลังคา และงานพืน้โรงเรียนบา้นพนัธ์สงวน ต.ธงชัยเหนือ อ.

ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7183) 7183 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานฝ้า และงานเพดานโรงเรียนบา้นหนองหญ้าขาว ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกัธงชัย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7184) 7184 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) ต.สะแกราช อ.ปกัธงชัย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7185) 7185 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนวัดม่วง ต.นกออก อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7186) 7186 อาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นขี้เหล็ก ต.สะแกราช อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7187) 7187 อาคารโรงฝึกงาน งานหลังคาโรงเรียนวัดโคกสระน้อย ต.นกออก อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7188) 7188 อาคารโรงอาหาร งานพืน้  โรงเรียนไผ่สีสุก ต.ตะคุ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7189) 7189 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนบา้นนางเหริญ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7190) 7190 อาคารเรียนอนุบาล งานพืน้ งานหลังคา และงานทาสีโรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา ต.ง้ิว อ.ปกัธงชัย จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7191) 7191 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานโครงสร้าง และงานทาสีโรงเรียนวัดโพนทราย ต .ส้าโรง อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7192) 7192 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคา โรงเรียนบา้นหนองแคทราย ต .ล้าเพยีก อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7193) 7193 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานหลังคา โรงเรียนบา้นไร่แหลมทอง ต.ล้าเพยีก อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7194) 7194 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานหลังคา โรงเรียนบา้นโปร่งสนวน ต.ล้าเพยีก อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7195) 7195 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นครบรีุนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร ต .ครบรีุใต้ อ.ครบรีุ จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7196) 7196 อาคารเรียนอนุบาล สร้างเอง งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นโคกใบบวั ต.โคกกระชาย 
อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7197) 7197 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานพืน้โรงเรียนบา้นทุง่แขวน ต .เฉลียง อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7198) 7198 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองหนิร่อง ต .ระเริง อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7199) 7199 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานหลังคา และงานพืน้โรงเรียนบา้นบมุะค่า(ชาวไร่สามัคคี) ต.มาบตะโกเอน 

อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7200) 7200 อาคารพยาบาล งานร้ือถอน งานประตู งานพืน้ งานทาสี และงานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต .มาบตะโก
เอน อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7201) 7201 อาคารเรียน อาคารประชุม งานพืน้โรงเรียนบา้นมาบตะโกเอน ต.มาบตะโกเอน อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7202) 7202 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน โรงเรียนบา้นทรัพย์เจริญ ต.ล้าเพยีก อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7203) 7203 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนบา้นเฉลียง(คุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.เฉลียง อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7204) 7204 อาคารเรียน แบบ สปช.105/2 งานหลังคาโรงเรียนบา้นสระตะเคียน ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7205) 7205 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นแชะ ต.แชะ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7206) 7206 อาคารเรียน สปช.105/29 งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นไชยวาล ต.ครบรีุ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7207) 7207 หอ้งน้้าแบบสร้างเอง งานร้ือถอน งานโครงสร้าง งานผนัง งานทาสี งานพืน้ งานหลังคา งานสุขภณัฑ์ โรงเรียน

บา้นหน้ากลองวิทยา ต.สุขไพบลูย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7208) 7208 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานฝ้า และงานทาสีโรงเรียนบา้นราษฎร์พฒันา ต.บา้นราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7209) 7209 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานกันสาด งานหลังคา และงานพืน้โรงเรียนบา้นหนองขนาก ต .สุขไพบลูย์ อ.เสิงสาง จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7210) 7210 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล แบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบา้นสระว่านพระยา ต.สระว่านพระยา 
อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7211) 7211 หอ้งสมุด หอ้งคอมพวิเตอร์ งานผนัง งานพืน้ และงานทาสี โรงเรียนบา้นหนองหว้าดอนตะเกียด ต.เฉลียง อ.ครบรีุ
 จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7212) 7212 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ งานประตู และหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองรัง ต.แชะ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7213) 7213 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานร้ือถอน งานหลังคา โรงเรียนบา้นหนองตะเข้-หนองตูม ต.สุขไพบลูย์

 อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7214) 7214 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สูงแบบสร้างเอง งานผนัง งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองตะแบก ต.ตะแบกบาน อ.ครบรีุ จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7215) 7215 ส้วม แบบสร้างเอง/51 งานหลังคา งานพืน้ งานฝ้าผนัง และงานสุขภณัฑ์โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ ต.สระ
ตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7216) 7216 ส้วม แบบ สปช.601/24 และ สปช.601/26 งานสุขภณัฑ์ งานพืน้ และงานทาสีโรงเรียนบา้นโคกกระชายโนนกุ่ม
 ต.โคกกระชาย อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7217) 7217 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู งานทาสี งานหลังคา และงานพืน้ โรงเรียนบา้นหนองสนวน ต.กุด
โบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7218) 7218 หอ้งพฒันาวิชาการ งานฝ้าเพดาน งานประตู งานหน้าต่าง และงานทาสีโรงเรียนบา้นคลองใบพดั ต .วังหมี อ.วังน้้า
เขียว จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7219) 7219 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นคลองเตย ต.สะแกราช อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7220) 7220 อาคารประกอบ โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนั(คุรุราษฎร์อุทศิ) ต.ตะคุ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7221) 7221 อาคารประกอบแบบสร้างเอง งานโครงสร้าง งานพืน้ และงานสี โรงเรียนบา้นสระผักโพด ต.ครบรีุใต้ อ.ครบรีุ จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7222) 7222 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนบา้นกลาง ต.บอ่ปลาทอง อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7223) 7223 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ และอาคารเอนกประสงค์ แบบ 202/29 งานทาสีโรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม ต.ง้ิว อ.ปกั

ธงชัย จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7224) 7224 หอ้งพเิศษ แบบสร้างเอง งานผนัง งานพืน้ และงานหลังคา โรงเรียนบา้นหว้ยน้้าเค็ม ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้้าเขียว 
จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7225) 7225 อาคารเรียนอนุบาล งานประตูหน้าต่าง งานทาสี และงานพืน้โรงเรียนบา้นปลายดาบ ต.สุขเกษม อ.ปกัธงชัย จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7226) 7226 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นซับเต่า ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7227) 7227 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัว โรงเรียนบา้นคลองกุ่ม ต.ระเริง อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7228) 7228 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นราษฎร์สามัคคี ต.โนนสมบรูณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7229) 7229 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองผักไร ต.ดอน อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7230) 7230 บา้นพกัครู งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ประตูหน้าต่าง งานสุขภณัฑ์ และงานทาสีโรงเรียนปา่ไม้อุทศิ 2 ต.

ตะขบ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7231) 7231 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานประตู-หน้าต่าง และงานทาสี โรงเรียนบา้นคลองทเุรียน ต .วังน้้าเขียว อ.วังน้้าเขียว 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7232) 7232 อาคารเรียนอนุบาล งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี งานพืน้ และงานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองโสมง ต.อุดมทรัพย์ 
อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7233) 7233 อาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ และงานหลังคาโรงเรียนวัดบา้นพร้าว ต.ดอน อ.ปกัธงชัย จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7234) 7234 อาคารโรงอาหาร งานผนัง งานหลังคา และสุขภณัฑ์ และงานพืน้ โรงเรียนบา้นโนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้้าเขียว 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7235) 7235 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ขนาด 3 หอ้ง  งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนด่านอุดมวิทยา ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้้าเขียว จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7236) 7236 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสี และงานหลังคา โรงเรียนบา้นระเริง ต.ระเริง อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7237) 7237 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวลวดหนามโรงเรียนบา้นดอนแขวนประชานุกูล ต.สุขไพบลูย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7238) 7238 สปช. 105/29 หอ้งเรียน หอ้งเรียนพเิศษ งานหน้าต่าง โรงเรียนบา้นบะใหญ่ ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้้าเขียว จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7239) 7239 ปรับปรังซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นน้อย ต.ตะขบ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7240) 7240 โรงอาหารแบบสร้างเอง งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นบอ่ปลา ต.บอ่ปลาทอง อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7241) 7241 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว งานภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นคลองสาริกา ต .ตะขบ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7242) 7242 อารคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน และงานหลังคาโรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบลูย์) ต.

บอ่ปลาทอง อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7243) 7243 อาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองซับน้อยสามัคคี ต.ล้านางแก้ว อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7244) 7244 อารคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานฝ้าเพดาน และงานหลังคาโรงเรียนบา้นวังตะเคียน ต.ล้านางแก้ว อ.ปกัธงชัย จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7245) 7245 อาคารเอนกประสงค์ งานโครงสร้าง และงานฝาผนังโรงเรียนบา้นบหุวัช้าง ต.ตะขบ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7246) 7246 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู และงานพืน้โรงเรียนบา้นซับไทรทอง ต.วังน้้าเขียว อ.วังน้้าเขียว จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7247) 7247 บา้นพกัครู งานฝ้าเพดาน งานหน้าต่าง และงานหลังคาโรงเรียนบา้นพดัทะเล ต.ล้านางแก้ว อ.ปกัธงชัย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7248) 7248 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ป.1 ซ งานทาสี โรงเรียนบา้นดอนกรูด ต.แชะ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7249) 7249 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นดอนแสนสุข ต.ครบรีุ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7250) 7250 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานประตู บา้นพกัครู งานหลังคา งานฝาผนัง และงานทาสีโรงเรียนบา้น

คลองยาง(มูลบนอุปถัมภ)์ ต.จระเข้หนิ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7251) 7251 บา้นพกัครู งานหลังคา ฝ้าเพดาน และงานพืน้ โรงเรียนบา้นเทพนิมิต ต.ตะแบกบาน อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7252) 7252 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ต.ตะคุ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7253) 7253 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโคกสันติสุข ต.วังหมี อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7254) 7254 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นโนนเหล่ือม ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7255) 7255 อาคารอนุบาลแบบสร้างเอง งานประตู-หน้าต่าง หลังคา และงานฝาผนังโรงเรียนบา้นหนองโบสถ์ ต.โคกกระชาย 

อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7256) 7256 อาคารฝึกงาน งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม ต.สะแกราช อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7257) 7257 อาคารเรียน แบบ สปช.104/25 งานพืน้ และงานทาสีโรงเรียนบา้นน้้าซับ ต.วังน้้าเขียว อ.วังน้้าเขียว จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7258) 7258 อาคารอนุบาล งานพืน้ และงานหลังคา โรงเรียนบา้นวังหมี ต.วังหมี อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7259) 7259 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนชุมชนบา้นนารากอรพมิพ ์ต .อรพมิพ ์อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7260) 7260 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้ อาคารเรียน แบบ ป .1 ฉ 105/29 งานประตูโรงเรียนบา้นอ่างเก็บน้้าหว้ยยาง ต.

ธงชัยเหนือ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา
100,000              



     หนา้ที ่292

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7261) 7261 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต โรงเรียนบา้นดู่(สหราษฎร์วิทยา) ต.เมืองปกั อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7262) 7262 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานทาสี โรงเรียนบา้นสุขไพบลูย์ ต.สุขไพบลูย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7263) 7263 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานทาสี โรงเรียนวัดทุง่จาน ต.นกออก อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7264) 7264 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ร้ัว โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร ต.สุขเกษม อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7265) 7265 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนแหลมรวกบ้ารุง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7266) 7266 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 งานทาสีโรงเรียนบา้นเมืองปกัสามัคคี ต.เมืองปกั อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 200,000              
 (7267) 7267 อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง งานโครงสร้าง งานหลังคา และงานทาสี โรงเรียนวัดหงษ ์ต.นกออก อ.ปกั

ธงชัย จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7268) 7268 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนแดง ต.ภหูลวง อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7269) 7269 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองกก ต.ภหูลวง อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7270) 7270 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองกระทุม่ ต.ภหูลวง อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7271) 7271 อาคารคหกรรม แบบสร้างเอง งานหลังคา งานพืน้ และงานทาสีโรงเรียนบา้นหลุมเงิน ต.ภหูลวง อ.ปกัธงชัย จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7272) 7272 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 201/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นเก่าปอแดง ต.สะแกราช อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7273) 7273 อาคารเอนกประสงค์แบบ 201/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนเจียรวนนทอ์ุทศิ 2 ต.วังหมี อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7274) 7274 อาคารเรียนแบบ สปช.102/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) ต.โคกไทย อ.ปกัธงชัย 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7275) 7275 อาคารเอนกประสงค์ (อาคารแก้วตา) งานพืน้ งานฝ้า งานหลังคา และงานฝาผนังโรงเรียนสพป .นครราชสีมา เขต
 3 ต.แชะ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา

300,000              

 (7276) 7276 อาคารบา้นพกัครู แบบ สปช .301/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี และงานพืน้โรงเรียนบา้นคลองทราย 
ต.วังน้้าเขียว อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7277) 7277 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหลุมข้าว ต.เกษมทรัพย์ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7278) 7278 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองล้างช้าง ต.โคกไทย อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7279) 7279 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นโคกโจด ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7280) 7280 อาคารเรียน สปช.2/28 หลังที ่1,2  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ ต .สีค้ิว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 200,000              
 (7281) 7281 อาคารหอประชุมแบบสร้างเอง  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองกระทุม่ ต .วังโรงใหญ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7282) 7282 อาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารเรียน ป .1 ฉ   เปล่ียนบนัไดโรงเรียนสง่าพฒันา ต .หนองน้้าใส 

อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7283) 7283 อาคาร สปช.202/26  งานฝ้าเพดาน   งานทาสี   ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ต .ดอนเมือง อ.สี
ค้ิว จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7284) 7284 อาคารหอประชุม  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนทบั6วิทยาคาร ต.หนองน้้าใส อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7285) 7285 อาคารเรียน ป.1 ฉ  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ ต .หนองน้้าใส อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7286) 7286 อาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นลาดบวัขาว ต .ลาดบวัขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7287) 7287 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต .หนองหญ้าขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7288) 7288 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นกุดน้อย ต.กุดน้อย อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7289) 7289 อาคารเรียน สปช.101/26  ปพูืน้กระเบือ้ง  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองโอง ต .บา้นหนั อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7290) 7290 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .ลาดบวัขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7291) 7291 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยลุง ต .วังโรงใหญ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              



     หนา้ที ่293

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7292) 7292 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นถนนคด (ศรีวิทยาคาร)บ ต.สีค้ิว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7293) 7293 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนถนนมิตรภาพ ต .ลาดบวัขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7294) 7294 อาคารเรียนชั่วคราว  แบบสร้างเอง  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนคลองแจ้งวิทยา ต .หนองน้้าใส อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7295) 7295 หอประชุมแบบสร้างเอง  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนรัง ต .กฤษณา อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7296) 7296 อาคารเรียน  งานฝ้าเพดานโรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ ต .ดอนเมือง อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7297) 7297 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนเจซี .โคราชอนุสรณ์ 1 ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7298) 7298 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานรางน้้าฝน   อาคารโรงอาหาร  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองหา่น (ประชาสามัคคี) ต.
หนองหญ้าขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7299) 7299 อาคารเรียน สปช.2/28  งานทาสีโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 200,000              
 (7300) 7300 อาคารลานธรรม  ปพูืน้กระเบือ้ง  ท้ากันสาดโรงเรียนวันอาสาพฒันา 2520 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา
200,000              

 (7301) 7301 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร ต .หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7302) 7302 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าตะคอง 5 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7303) 7303 ลานอเนกประสงค์   งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าตะคอง 4 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7304) 7304 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนสระน้้าใสวิทยา ต.โปง่ตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7305) 7305 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26   งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่มะนาว ต.ปากช่อง-ล้าสมพงุ อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7306) 7306 งานทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นปา่ไผ่ ต.จันทกึ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7307) 7307 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองคุ้มวิทยา ต .โปง่ตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7308) 7308 อาคารเรียน สปช.105/29   งานหลังคา  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นซับเศรษฐี ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7309) 7309 อาคารเรียน สปช.105/29  งานทาสี  อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานทาสีโรงเรียนบา้นซับน้อย ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7310) 7310 อาคารเรียน  สปช.102/26  งานหลังคา  งานทาสี   เทพืน้คอนกรีต   งานประตูโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร ต .จัน
ทกึ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7311) 7311 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26  งานฝ้าเพดาน  โรงเรียนบา้นหนองกะทุม่ ต .จันทกึ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7312) 7312 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนกระโดน ต .พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7313) 7313 อาคารเรียน สปช.105/29 (8 หอ้งเรียน)  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7314) 7314 อาคารเรียน สปช.105/29 (10 หอ้งเรียน, 6 หอ้งเรียน)  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังไทร ต .วังไทร อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7315) 7315 อาคารเรียน  สปช.105/29   งานทาสี  งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดกลางดง ต .กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7316) 7316 อาคารเรียน สปช.206/59  งานทาสี  งานตาข่ายกันนกโรงเรียนบา้นปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ต.ปากช่อง อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

200,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7317) 7317 อาคารเรียน สปช.105/29, สปช.104/26  งานหน้าต่าง   อาคารอเนกประสงค์  งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้น

หนองซ่อมตะเคียนงาม ต.โปง่ตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7318) 7318 อาคารเรียนแบบ 2/28  งานทาสีโรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7319) 7319 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นล้าทองหลาง ต .ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7320) 7320 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานทาสีโรงเรียนเบทาโกรวิทยา ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7321) 7321 อาคารอเนกประสงค์  เทพืน้คอนกรีต  ปพูืน้กระเบือ้ง   อาคาร สปช .102/26   ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนขนงพระใต้

 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200,000              

 (7322) 7322 อาคารอเนกประสงค์  งานฝ้าเพดาน  งานทาสี   งานทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดขนงพระเหนือ ต .ขนงพระ อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7323) 7323 อาคารเรียน สปช.105/26   ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองสาหร่าย ต .หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7324) 7324 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26   งานฝ้าเพดาน  งานทาสี          รางน้้าสแตนเลส  โรงเรียนบา้นหนองตะกู 
ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7325) 7325 อาคารบา้นพกัครู   งานประตู  หน้าต่าง  งานฝาผนังโรงเรียนบา้นหนองจอก ต .โปง่ตาลอง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7326) 7326 อาคาร สปช. 105/29  งานทาสี   อาคาร สปช. 2/28  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองมะค่า ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา

200,000              

 (7327) 7327 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นโศกน้อย ต .พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7328) 7328 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานทาสี  อาคารเรียน แบบ ผศ .1  งานทาสีโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห ์ต.ผ่านศึก-กุดคล้า อ.

ปากช่อง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7329) 7329 อาคารเรียน ป.1 ฉ  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองตอ ต .จันทกึ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7330) 7330 อาคารอนุบาล  ปพูืน้กระเบือ้ง   อาคารโรงอาหาร  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองมะค่าหนิ ต .วังกะทะ อ.ปาก

ช่อง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7331) 7331 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นวังกะทะ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7332) 7332 อาคารเรียน สปช.104/26   ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองเสือ ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7333) 7333 อาคารเรียน สปช.105/29  งานหลังคา  โรงเรียนบา้นวังสีสด ต .คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7334) 7334 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองเด่ือ ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7335) 7335 อาคารอเนกประสงค์  งานหลังคาโรงเรียนบา้นซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7336) 7336 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นบุง่เตย ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7337) 7337 อาคาร สปช.601/26  งานประตู   อาคารบา้นพกัครู  ปพูืน้กระเบือ้ง   งานหลังคา  งานประตูโรงเรียนบา้นเขา

จันทน์หอม ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7338) 7338 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าตะคอง 2 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7339) 7339 อาคารอนุบาล  แบบสร้างเอง  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเขาวง ต .หนองน้้าแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7340) 7340 อาคารอเนกประสงค์  สปช.205/29   ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่เล่ือนสามัคคี ต .หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7341) 7341 อาคารเรียน สปช.105/29  งานทาสีโรงเรียนบา้นกุดโง้ง ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7342) 7342 อาคารเรียน สปช.105/29  งานฝ้าเพดาน  งานทาสี  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองยาง ต .หนองสาหร่าย อ.

ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200,000              

 (7343) 7343 อาคารเรียน สปช.105/29  งานหลังคา  งานฝ้าเพดาน  งานทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหมูสี ต .ปากช่อง อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7344) 7344 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน  ติดต้ังประตูร้ัวโรงเรียนหนองน้้าใส ต.หนองน้้าใส อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 200,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7345) 7345 อาคารอเนกประสงค์  สปช.201/26   ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห ์ต .หนองสาหร่าย อ.

ปากช่อง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7346) 7346 อาคาร สปช.202/26  งานหลังคา  งานประตู  งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นดอนเมือง ต .ดอนเมือง อ.สีค้ิว จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7347) 7347 อาคารเรียน สปช.105/29  งานหลังคา   งานเทพืน้โรงเรียนบา้นมะค่างาม ต .คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7348) 7348 อาคารเรียน สปช.101/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปางละกอ ต .กฤษณา อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7349) 7349 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นวังกระสวย ต .กฤษณา อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7350) 7350 อาคารเรียน แบบ สปช.ซ102/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองแวงพทิยาคม ต .ดอนเมือง อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7351) 7351 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานประตู  หน้าต่าง  งานพืน้โรงเรียนเจียรวนนทอ์ุทศิ 1 ต.ลาดบวัขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7352) 7352 อาคารโรงอาหาร  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ต .คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 200,000              
 (7353) 7353 อาคารอนุบาล  งานหลังคา  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองกก ต .หนองบวัน้อย อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7354) 7354 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม ต .ดอนเมือง อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7355) 7355 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานหลังคาโรงเรียนเทีย่งธรรมวิทยา ต .คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7356) 7356 อาคารอเนกประสงค์  งานหลังคาโรงเรียนบา้นคลองตะแบก ต .ลาดบวัขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7357) 7357 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานทาสีโรงเรียนบา้นซับศรีจันทร์ ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7358) 7358 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองบวัน้อย ต .หนองบวัน้อย อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7359) 7359 อาคารเรียน ป.1 ฉ   งานหน้าต่าง  ติดต้ังเหล็กดัดโรงเรียนบา้นคลองดินด้า ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7360) 7360 อาคารอเนกประสงค์  สปช.201/26  งานหลังคาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าตะคอง 1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปาก

ช่อง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7361) 7361 อาคารเรียน สปช.105/29   งานทาสีโรงเรียนบา้นโปง่วัวแดง ต .คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7362) 7362 อาคารอเนกประสงค์  สปช.205/26  งานประตู  ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองหมาก ต .คลอง

ม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7363) 7363 อาคารเรียน สปช.105/29  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองขวางวิทยา ต .วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7364) 7364 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26  ปพูืน้กระเบือ้ง  งานทาสีโรงเรียนบา้นสายชนวน ต .จันทกึ อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7365) 7365 อาคารเรียน ป.1 ฉ  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองอีเหลอ ต .ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7366) 7366 ปรับปรุงซ๋อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นซับน้้าเย็น[ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7367) 7367 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26  ปพูืน้กระเบือ้ง  งานหลังคาโรงเรียนบา้นซับหวาย ต .หนองสาหร่าย อ.ปาก

ช่อง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7368) 7368 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26  งานฝ้าเพดาน  งานทาสี งานประตูเหล็กโรงเรียนบา้นโปง่ตาลอง ต .โปง่ตา
ลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7369) 7369 อาคารอเนกประสงค์  งานฝ้าเพดาน  งานรางน้้าโรงเรียนบา้นปา่กล้วย ต .วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7370) 7370 อาคารเรียน ป.1 ฉ  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่ช้าง ต .บา้นไร่-วังหมี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 200,000              
 (7371) 7371 อาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบญุบนัดาลวิทยานุสรณ์ ต .กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7372) 7372 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานหน้าต่างติดเหล็กดัดโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม ต.หนองน้้าแดง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา

150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (7373) 7373 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานหลังคา  อาคารเรียน สปช .105/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปางแก (สภาประชานุกูล)

 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7374) 7374 อาคารอเนกประสงค๋ สปช.201/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบอ่ทอง ต .ปากช่อง-วังไทร อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7375) 7375 อาคารอนุบาล  งานหลังคา  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนิดาด ต .วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7376) 7376 ปรับปรุงซ่อมแซมภายในโรงเรียนโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ ต .สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 200,000              
 (7377) 7377 อาคารอนุบาลแบบสร้างเอง,  อาคาร ป.1 ฉ  งานทาสี  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบตุาสง ต .มะเกลือเก่า อ.สูง

เนิน จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7378) 7378 อาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง   อาคารโรงอาหาร  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้อยกุดคล้า ต .เสมา อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7379) 7379 อาคารเรียน สปช.102/26  ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารเรียน สปช . 103/26   งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองไม้ตาย
 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7380) 7380 อาคารเรียน ป.1 ฉ  ปพูืน้กระเบือ้ง   อาคารเรียน สปช .105/26   ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังราง ต .มะเกลือ
เก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7381) 7381 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองเบน ต .มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7382) 7382 อาคารโรงอาหาร  แบบสร้างเอง  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองเลา ต .มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7383) 7383 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์   หอ้งปฏบิติัการทางภาษาโรงเรียนประชารัฐสามัคคี ต .สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา

200,000              

 (7384) 7384 อาคารเรียน สปช.105/29  งานหลังคา  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7385) 7385 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นบใุหญ่ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7386) 7386 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานทาสี  งานหน้าต่าง  งานเทพืน้โรงเรียนบา้นโคกหนิเหล็กไฟ [ ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7387) 7387 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานฝ้าเพดาน  งานทาสีโรงเรียนบา้นนากลาง ต .นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7388) 7388 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานฝ้าเพดาน  โรงเรียนบา้นหนองตะไก้ ต .หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7389) 7389 อาคารโรงอาหาร  ปพูืน้กระเบือ้ง   อาคารเรียน สปช .104/26    งานประตู   อาคาร สปช.601/26  งานประตู

โรงเรียนบา้นทุง่สะแบง ต .มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7390) 7390 อาคารอเนกประสงค์  สปช.202/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นกุดปลาเข็งเหมืองล่ี ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7391) 7391 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นไร่โคกสูง ต .มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7392) 7392 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ ต .สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7393) 7393 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7394) 7394 อาคารเรียน สปช.105/26  ปพูืน้กระเบือ้ง   อาคารเรียน สปช .105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นแก่นทา้ว

(อโศกสงเคราะห์) ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7395) 7395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 2/28 ปกุระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12" x 12"โรงเรียนบา้นโนนกุ่มมิตรภาพที่
210 ต.มิตรภาพ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา

200,000              

 (7396) 7396 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร  ยาว 38 เมตรโรงเรียนบา้นวังราง
 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7397) 7397 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานหลังคา  งานฝาผนังโรงเรียนบา้นส้มกบงาม ต .เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
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 (7398) 7398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26โรงเรียนบา้นวังโรงใหญ่สามัคคี ต.วังโรงใหญ่ อ.สีค้ิว 

จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7399) 7399 อาคารอเนกประสงค์  สปช.202/26  งานหลังคา  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7400) 7400 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26   งานหลังคาโรงเรียนกิริวัฒนศักด์ิ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7401) 7401 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองไม้ตาย ต .หนองบวัน้อย อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7402) 7402 อาคารเรียน สปช. 105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ต.บุง่ขี้เหล็ก อ.สูงเนิน 

จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7403) 7403 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสิรมเหล็กโรงเรียนบา้นหว้ยตะแคงใต้ ต .หนองบวัน้อย อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7404) 7404 อาคารเรียน สปช.105/29  งานทาสี  งานฝ้าเพดานโรงเรียนโนนค่าวิทยา ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7405) 7405 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/25   งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นมะเกลือเก่า ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7406) 7406 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุดหวัช้าง ต .โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7407) 7407 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนประดู่ ต .วังโรงใหญ่ อ.สีค้ิว จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7408) 7408 อาคารเรียน สปช.103/26  งานทาสี  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสองคร ต .หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7409) 7409 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นซับใต้ ต.กฤษณา อ.สีค้ิว จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7410) 7410 อาคารโรงอาหาร  งานหลังคา  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสระเพลง ต .สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7411) 7411 ปรับปรุ่งซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน เปน็ร้ัวมาตรฐาน แบบโปร่ง ฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นใหม่(ประชาอุปถัมภ)์ 

ต.กุดน้อย อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7412) 7412 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ตามแบบโรงฝึกงานของกรมสามัญศึกษา  งานผนัง งานทาสีโรงเรียนหนองน้้าขุ่น ต .
ลาดบวัขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7413) 7413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ   งานพืน้ โรงเรียนบา้นเลิศสวัสด์ิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) ต.ลาดบวัขาว
 อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7414) 7414 อาคารเรียน ป.1 ฉ  ใต้ถุนเต้ีย  งานประตู-หน้าต่าง  งานบนัได   งานขัดพืน้โรงเรียนบา้นกุดขมิน้ ต .หนองตะไก้ 
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7415) 7415 ปรับปรุงงานซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. โรงเรียนบา้นหนองหญ้าขาว ต.หนองหญ้าขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7416) 7416 อาคารเรียน สปช.104/56  งานฝ้าเพดาน  งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต .มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7417) 7417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ  งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนเสลา ต.กุดน้อย อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7418) 7418 อาคารเรียน สปช.109/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังรางน้อย ต .มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7419) 7419 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นมะเกลือใหม่ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7420) 7420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานทาสีโรงเรียนพรพทิยาคม ต.กุดน้อย อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7421) 7421 อาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 120,000              
 (7422) 7422 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองพยอม ต .หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7423) 7423 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นใหม่ส้าโรง ต .ลาดบวัขาว อ.สีค้ิว จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7424) 7424 อาคารอนุบาล  งานหอ้งน้้า  หอ้งส้วม  โรงเรียนสันติวิทยา ต .บุง่ขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
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 (7425) 7425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ  ใต้ถุนสูง งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหว้ยทรายวิทยาคม ต .หนอง

บวัน้อย อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7426) 7426 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด  งานผ้าเพดาน งานปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียน
บา้นซับชุมพล ต.หนองหญ้าขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7427) 7427 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวภายในโรงเรียน ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นโนนสง่า ต.หนอง
หญ้าขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7428) 7428 อาคารอนุบาล  งานหอ้งน้้า  หอ้งส้วมโรงเรียนบา้นสลักใด ต .กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7429) 7429 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน แบบร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนโนนกราดสามัคคี ต.

หนองหญ้าขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7430) 7430 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย  งานเทพืน้คอนกรีต  เปล่ียนเสาโรงเรียนวัดกุดเวียน ต.บุง่ขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7431) 7431 อาคารเรียน สปช.105/29  งานหลังคา  งานฝ้าเพดานโรงเรียนโค้งยางวิทยา ต .โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7432) 7432 อาคารเรียน  สปช.105/26  ปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์  งานประตู     อาคารอเนกประสงค์ งานประตู  ทาสีร้ัว
โรงเรียนโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ ์ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7433) 7433 อาคารเรียน สปช.101/26  งานฝ้าเพดาน  งานทาสี  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยตะคร้อ ต .นากลาง อ.สูง
เนิน จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7434) 7434 อาคารเรียน ป.1 ฉ  ใต้ถุนสูง  งานหลังคาโรงเรียนเสมาวิทยา ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7435) 7435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 108ล/30  งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ต.

นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7436) 7436 อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย  งานประตู  หน้าต่างโรงเรียนบา้นกุดชะนวน ต.มิตรภาพ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7437) 7437 อาคาร สปช.601/24 (หลังท่้ 1)  งานหลังคา  งานทาสี  ปพูีน้กระเบือ้งโรงเรียนสันติพฒันา ต .สีค้ิว อ.สีค้ิว จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7438) 7438 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนั (วุฒิวิทยาคาร) ต.บา้นหนั อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7439) 7439 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นนาดีศรีสะอาด ต .สีค้ิว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7440) 7440 อาคาร สปช.105/29 (2 หลัง)   งานทาสีโรงเรียนคีรีวัฒนา ต.มิตรภาพ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7441) 7441 อาคารเรียน สปช.105/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังโรงน้อย ต .กฤษณา อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7442) 7442 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นซับตะเคียน ต .ลาดบวัขาว อ.สีค้ิว จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7443) 7443 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดบนัไดม้า ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7444) 7444 อาคารเรียน สปช.206/27  งานฝ้าเพดาน  งานทาสี  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทะเล (เสมาประชาสรรค์) ต.

เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7445) 7445 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองขาม ต .มิตรภาพ อ.สีค้ิว จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7446) 7446 อาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยตะแคง ต .หนองบวัน้อย อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7447) 7447 ปรับภมูิทศัน์  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในส้านักงานโรงเรียนสพป .นครราชสีมา เขต 4 ต.สีค้ิว อ.สีค้ิว 

จ.นครราชสีมา
300,000              

 (7448) 7448 อาคารเรียน สปช.105/29  งานทาสี   โรงเรียนจตุรคามสามัคคี ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7449) 7449 อาคาร สปช.601/26   ปพูืน้กระเบือ่ง  งานทาสี  เทพืน้คอนกรีต   สุขภณัฑ์หอ้งน้้าโรงเรียนบา้นหนองสลักได ต .

กุดน้อย อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา
100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7450) 7450 อาคารเรียน ป.1 ฉ   งานหลังคา  งานพืน้ไม้โรงเรียนบา้นปรางคล้า ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7451) 7451 อาคารเรียน ป.1 ฉ  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนประชารัฐวิทยา ต .วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7452) 7452 อาคารเรียน สปช.205/29  งานทาสี   อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนิเพงิ ต .วังไทร อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7453) 7453 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองบอน ต .นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7454) 7454 อาคารเรียน สปช.105/29  งานหลังคา   อาคารโรงอาคาร  งานหลังคาโรงเรียนบา้นเขาแก้ว ต .วังกะทะ อ.ปาก

ช่อง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7455) 7455 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7456) 7456 ปรับปรุงซ่อมแซมถุนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นปางโก ต .ดอนเมือง อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7457) 7457 อาคารหอ้งสมุด  งานหลังคาโรงเรียนบา้นสอยดาว ต .จันทกึ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7458) 7458 อาคารเรียน ป.1 ฉ  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโปง่ ต .เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7459) 7459 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นโสกแจ้ง ต .เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7460) 7460 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองไข่น้้า(ล้าพญากลาง) ต.จันทกึ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7461) 7461 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานทาสี   ปรับปรุงซ่อมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหวัปา้ง ต .พญาเย็น อ.

ปากช่อง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7462) 7462 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานทาสีโรงเรียนบา้นโปง่กะสัง ต .หนองน้้าแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7463) 7463 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นนาตะโครก ต .โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7464) 7464 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบา้นนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ต.หนองน้้าแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7465) 7465 อาคารเรียน อาคารประกอบ   งานพืน้โรงเรียนบา้นละเลิงพมิาน ต .ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7466) 7466 ส้วม สปช.601/29   งานร้ือถอน งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นโกรกลึก ต .ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 148,000              

 (7467) 7467 อาคารเรียน สปช.105/26  งานร้ือถอน งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นปา่รังงาม ต .หว้ยบง อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7468) 7468 อาคารเรียน ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูง  งานหลังคา  งานพืน้โรงเรียนบา้นโจด(ทา้วสุรนารีอนุสรณ์4) ต.หนองหวัฟาน อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7469) 7469 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ซ่อมแซมร่ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นเจริญผล ต .มาบกราด อ.พระทองค้า 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7470) 7470 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสุง  งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) ต.โนนเมือง อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7471) 7471 อาคารเรียน สปช.105/26  อาคารเรียน สปช.105/29  งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดสระจรเข้ ต.สระจรเข้ อ.ด่าน
ขุนทด จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7472) 7472 ซ่อมแซมร้ัว โรงเรียนบา้นโนนเต็ง ต.โนนเมืองพฒันา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7473) 7473 อาคารเรียนแบบพเิศษ 1,2,3  งานฝ้าเพดาน  รางน้้าฝนโรงเรียนบุง่สะอาดวัฒนา ต .บา้นวัง อ.โนนไทย จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7474) 7474 อาคารเรียน สปช.102/26  งานทาสีโรงเรียนบา้นขามทะเลสอ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7475) 7475 อาคารประกอบแบบสร้างเอง  งานฝ้าเพดาน  รางน้้าฝนโรงเรียนบา้นโคกแฝก ต .ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7476) 7476 อาคารเรียน  งานหลังคา  งานพืน้โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ต .ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 200,000              
 (7477) 7477 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง   งานฝาผนังโรงเรียนบา้นบรุะไหว ต .บงึอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7478) 7478 อาคารเรียน อาคารประกอบ  งานประตู  หน้าต่างโรงเรียนบา้นโนน ต .โปง่แดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7479) 7479 อาคารอเนกประสงค์  สปช.102/26  งานทาสีโรงเรียนบา้นโกรกกระหาด ต.โปง่แดง อ.ขามทะเลสอ จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7480) 7480 อาคารเรียน อาคารประกอบ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองสรวง ต .หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 149,200              

 (7481) 7481 อาคารเรียน สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นหลุง ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7482) 7482 สนามบาสเกตบอล  งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นโคกสวาย ต .สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 200,000              
 (7483) 7483 อาคาร สปช.105/26  งานทาสีโรงเรียนวัดสระจรเข้ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7484) 7484 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน  งานทาสีโรงเรียนบา้นจาน ต .ก้าปงั อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7485) 7485 อาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนหวาย ต .โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7486) 7486 อาคารเรียน แบบ ป1ฉ  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนา ต.ก้าปงั อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7487) 7487 อาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนบา้นใหม่โคกพรม ต .โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7488) 7488 อาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนบา้นนารายณ์ ต .ส้าโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7489) 7489 อาคารเรียนอาคารประกอบ  งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนโนนไทย ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7490) 7490 อาคารเรียนอาคารประกอบ  งานหลังคาโรงเรียนศรีชลสินธุ์ ต .ก้าปงั อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7491) 7491 อาคารเรียน ป1ฉ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกหนองไผ่ ต .สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7492) 7492 อาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองดุม ต .มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7493) 7493 อาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง  งานพืน้โรงเรียนบา้นกระดาน(รัฐประชาสรรค์) ต.บลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7494) 7494 อาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนบงึค้าคู ต .บลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7495) 7495 อาคารเรียนอาคารประกอบ  งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นส้าโรง ต .ส้าโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7496) 7496 อาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนบา้นวัง (สายอนุกูล) ต.บา้นวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7497) 7497 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสระตอง ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7498) 7498 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นซินหนองเขวา ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7499) 7499 อาคารเอนกประสงค์  งานพืน้ รางน้้าโรงเรียนบา้นก้าปงั ต .ก้าปงั อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7500) 7500 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26  งานร้ือถอน งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบา้นกะพี ้ต .ค้างพลู อ.โนนไทย จ.

นครราชสีมา
99,900                

 (7501) 7501 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26  งานหลังคา  งานรางระบายน้้าฝนโรงเรียนบา้นโนนพทุรา ต .ด่านจาก อ.โนน
ไทย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7502) 7502 อาคารเรียน ปสช.105/29  งานสีโรงเรียนบา้นโพธิ์ตาสี ต.บลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7503) 7503 อาคารอนุบาล  งานร้ือถอนงานหลังคา  งานหลังคาโรงเรียนบา้นค้างพลู ต .ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 144,600              
 (7504) 7504 อาคารเรียน สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่ขี้เหล็ก ต.หนิดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7505) 7505 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  งานพืน้  รางน้้าฝนโรงเรียนบา้นจะบ ูต .หนองบวัตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7506) 7506 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต .หว้ยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7507) 7507 ส้วม ขนาด 4 ทีน่ัง่  ประตู  งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นใหม่เจริญสุข ต .ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7508) 7508 อาคารเรียน 101/26  งานพืน้  ประตูโรงเรียนบา้นดอน ต.พนัชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7509) 7509 หอ้งสมุดแบบสร้างเอง  งานพืน้  งานฝ้า  งานสีโรงเรียนบา้นหนองสะแก ต .หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7510) 7510 หอ้งสมุด  งานหลังคา  เปล่ียนเสา ประตู งานผนังโรงเรียนบา้นหนองบวัละคร ต .หนองบวัละคร อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7511) 7511 อาคารอเนกประสงค์  งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดกุดน้้าใส ต.หนองบวัตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7512) 7512 อาคาร แบบ สปช.104/2526  งานหน้าต่าง ประตูโรงเรียนบา้นทุง่สว่าง ต .หนิดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 97,100                

 (7513) 7513 ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต  โรงเรียนบา้นมะเริง ต .บา้นเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7514) 7514 อาคารเรียน 105/26  งานพืน้  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองสาร ต .สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7515) 7515 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26  งานหลังคา  ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองพลวง ต .พนัชนะ อ.ด่านขุนทด จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7516) 7516 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอนมุกมัน ต.หนองบวัตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7517) 7517 อาคารเรียน สปช.205/29  งานหลังคาโรงเรียนบา้นซับพลู ต.หว้ยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7518) 7518 อาคารแบบเรียน สปช.2/28  งานฝ้า  ประตู  งานสีโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ)์ ต.หนองกราด อ.ด่าน

ขุนทด จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7519) 7519 หอ้งสมุด  งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบา้นหนองบวัตะเกียด ต .หนองบวัตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7520) 7520 อาคารเรียน อาคารประกอบ  งานฝ้า  งานทาสีโรงเรียนบา้นโค้งตะคร้อ ต .หนองบวัละคร อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7521) 7521 อาคารเรียน สปช.105/29  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองกระเทยีมใต้ ต.หนองบวัตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7522) 7522 อาคารเรียน ป.1 ฉ  สปช.105/29 และบา้นพกัครู  งานรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นหนองปรือ ต .บา้นแปรง อ.ด่านขุน
ทด จ.นครราชสีมา

148,000              

 (7523) 7523 อาคารเรียน สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนใหญ่หนองโสน ต .หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7524) 7524 อาคารอเนกประสงค์  งานพืน้โรงเรียนบา้นค่ายทะยิง ต .หนิดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7525) 7525 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  งานร้ือถอนฝ้าเพดาน  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นน้อยพฒันา ต .หว้ยบง อ.ด่าน

ขุนทด จ.นครราชสีมา
149,600              

 (7526) 7526 อาคารเรียน ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูง  งานฝานัง  ประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนสง่า ต .พนัชนะ อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7527) 7527 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต .หว้ยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7528) 7528 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต  โรงเรียนบา้นหนองไทร ต .หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7529) 7529 อาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนบา้นสระพงั ต .บา้นเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7530) 7530 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  งานผนัง  งานพืน้ ประตู หน้าต่างโรงเรียนชุมชนบา้นกุดม่วง ต .ตะเคียน อ.ด่านขุน

ทด จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7531) 7531 อาคารเรียน สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยจรเข้ ต.หนิดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7532) 7532 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  หลังคาคลุมทางเดินเทา้ภายในโรงเรียน  โรงเรียนบา้นแปรง ต .บา้นแปรง อ.ด่าน

ขุนทด จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7533) 7533 ปรับปรุงอาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นส้านักพมิาน ต.กุดพมิาน อ.ด่าน
ขุนทด จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7534) 7534 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นพระมะขามสามัคคี ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7535) 7535 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานราวบนัได งานทาสี  อาคารชั่วคราว งานทาสีโรงเรียนบา้นใหม่ศรี

สุข ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (7536) 7536 อาคารเรียน สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนวัดบา้นด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7537) 7537 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานติดต้ังฝ้าเพดานรอบนอกโรงเรียนวัดบา้นกลาง ต .บา้นเก่า อ.ด่านขุนทด
 จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7538) 7538 อาคารเรียน สปช.105/29  ประตู  หน้าต่างโรงเรียนบา้นไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) ต.กุดพมิาน อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7539) 7539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประถมศึกษา งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองกราดน้อย ต .หว้ยบง อ.ด่านขุน
ทด จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7540) 7540 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล งานหลังคาโรงเรียนบา้นมาบกราด ต .พนัชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7541) 7541 ร้ัว  งานประตู  ถมดินสนามฟตุบอลโรงเรียนบา้นพนัชนะ ต .พนัชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7542) 7542 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอนุบาล งานหลังคาโรงเรียนบา้นประดู่งาม ต .บา้นแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7543) 7543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นใหม่ชัยพฤกษ ์ต.
หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7544) 7544 อาคารเรียน สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนด่านใน ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7545) 7545 อาคารเรียนแบบสร้างเอง  งานหลังคา  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโคกสามัคคี ต .บา้นหนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7546) 7546 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.  งานพืน้  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยสามขา ต .ทพัร้ัง อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7547) 7547 อาคารเรียนแบบ 017  งานทาสี  รางน้้าฝนโรงเรียนบา้นตะคร้อ ต .ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7548) 7548 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรามค้าแหง งานฝาผนังโรงเรียนบา้นหนองบง ต .ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7549) 7549 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  งานพืน้  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหอกลองกระสัง ต .ด่านจาก อ.โนนไทย จ.

นครราชสีมา
145,700              

 (7550) 7550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานร้ือหลังคาโรงเรียนบา้นฝายโบสถ์ ต .บา้นแปรง อ.ด่านขุน
ทด จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7551) 7551 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.604/45 งานหลังคาโรงเรียนบา้นเขื่อน(ทา่พระประชาสรรค์) ต.หนองบวัละคร 
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7552) 7552 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานร้ือถอน  งานฝาผนัง  หน้าต่างโรงเรียนบา้นดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วิทยา) ต.พะงาด อ.
ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7553) 7553 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองกระเทยีมเหนือ ต .กุดพมิาน อ.ด่านขุนทด
 จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7554) 7554 ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต  โรงเรียนวัดถนนหกัน้อยดอนกลอย ต .ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7555) 7555 อาคารเอนกประสงค์  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบงึปรือ ต .บงึปรือ อ.เทพารักษ ์จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7556) 7556 อาคารอเนกประสงค์  งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยน้้าเค็ม ต .บงึปรือ อ.เทพารักษ ์จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7557) 7557 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุดโรงเรียน งานจั้ดท้าชั้นวางหนังสือ จัดท้าตู้หนังสือ  จัดท้าโต๊ะเก้าอี้ งานทาสีโรงเรียน

บา้นหนิหล่อง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7558) 7558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นซับยาง ต.หว้ยบง อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

99,200                

 (7559) 7559 งานซ่อมแซมผิวจราจร คสล.โรงเรียนบา้นเมืองตะโก ต.หนองบวัตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7560) 7560 อาคารเรียน สปช.105/29  งานทาสีโรงเรียนบา้นตะเคียน ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (7561) 7561 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช .105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ย ต .หนองบวัตะเกียด อ.ด่าน

ขุนทด จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7562) 7562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยโนนพฤกษ ์ต .เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง 
จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7563) 7563 อาคารเรียน สปช.105/29  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนิดาด ต.หนิดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7564) 7564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนสระจันทร์ ต .ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7565) 7565 อาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนบา้นคูเมือง ต .เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7566) 7566 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นท้านบเทวดา ต.ส้านักตะคร้อ อ.เทพารักษ์

 จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7567) 7567 อาคารเรียน ป.1 ฉ.  งานฝ้า  งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นท้านบพฒันา ต .หนองหอย อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7568) 7568 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานผนัง งานร้ือถอน งานปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานปพูืน้
กระเบือ้งเสาธงโรงเรียนบา้นหนองบวัหลวง ต .หนองแวง อ.เทพารักษ ์จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7569) 7569 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา ติดต้ังกันสาดโครงเหล็กโรงเรียนเทพคงคา ต.
บลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7570) 7570 อาคารเรียน อาคารประกอบ  งานหลังคา  งานผนังโรงเรียนบา้นหาญ ต .ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7571) 7571 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู งานมุงหลังคา งานผนังโรงเรียนบา้นหนองกระทุม่สระอโนดาต ต .ชีวึก อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7572) 7572 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต งานเสาร้ัวคอนกรีต ลวดหนามโรงเรียนบา้นหญ้าคาโนนแจง ต .ขามสะแกแสง อ.
ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7573) 7573 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต งานพืน้โรงเรียนบา้นถนนหกั ต .หนองหอย อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7574) 7574 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นบเุขว้า ต .หนองหอย อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7575) 7575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองปรือ ต .หนองหวัฟาน อ.ขามสะแกแสง 

จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7576) 7576 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองกลางดอน ต .บา้นวัง อ.โนนไทย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7577) 7577 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นกุดจิกหนองแหว้ ต .พงัเทยีม อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7578) 7578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบงึพฒันาประชาร่วมจิต ต .ชีวึก อ.ขาม

สะแกแสง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7579) 7579 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองกก ต .หนองหอย อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7580) 7580 อาคารเรียน สปช.105/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นสะพานหนิ ต.หนองแวง อ.เทพารักษ ์จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7581) 7581 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นกุดโดก ต .บา้นเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7582) 7582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ และหอสมุด งานร้ือถอน งานหลังคา เสาร้ัวคอนกรีต งานทาสีโรงเรียน

บา้นหนองประดู่ ต.ส้าโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7583) 7583 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  เปล่ียนเสา  หน้าต่าง ผนังโรงเรียนชุมชนบา้นด่านจาก ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7584) 7584 งานปรัปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช .105/29 งานพืน้ งานทาสี อาคารเรียน แบบ ป .1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียน
บา้นหนองโพธิ์นามาบ ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

100,000              



     หนา้ที ่304

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7585) 7585 อาคารเรียน อาคารประกอบ  งานพืน้  งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนเมือง ต .โนนเมืองพฒันา อ.ด่านขุนทด จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7586) 7586 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นบลัลังก์สะอาด ต .บลัลังก์ อ.โนนไทย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7587) 7587 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรยนโรงเรียนบา้นมะเกลือโกรกกระสัง ต .มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7588) 7588 อาคารเรียน สปช.105/29  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังสมบรูณ์ ต.หนองแวง อ.เทพารักษ ์จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7589) 7589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้โรงเรียนบา้นง้ิว ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7590) 7590 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วม แบบ สปช.602/26 งานพืน้ ส้วม แบบ สปช.601/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นบสุายออ
(บญุเขตบริหาร) ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7591) 7591 ปรับปรุงซ่อมแซม สนาม ร้ัว งานเสา ปลอกคานโรงเรียนบา้นคู (ประชาอุปถัมภ)์ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง
 จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7592) 7592 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นอ้อไพล ต.ก้าปงั อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7593) 7593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานฝา งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนศิริบา้นไร่ ต .โนนไทย อ.

โนนไทย จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7594) 7594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/56 งานพืน้  ซ่อมแซมบา้นพกัครู งานหลังคา โรงเรียน
บา้นหนองแดง ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7595) 7595 ปรับปรุงซ่อมแซม ประตู ร้ัว งานดิน งานประตูโรงเรียนบา้นโปง่กระสัง ต .พนัชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7596) 7596 บา้นพกัครู  งานร้ือถอน  งานพืน้  งานผนัง  หน้าต่างโรงเรียนบา้นเหนือทพัร้ัง ต .เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา

149,800              

 (7597) 7597 อาคารเรียน สปช.105/29  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นส้านักตะคร้อ ต.ส้านักตะคร้อ อ.เทพารักษ ์จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7598) 7598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นหนิลาด ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7599) 7599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานทาสี อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เต้ีย งานทาสีโรงเรียน
บา้นหนองสะแก ต.พนัดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7600) 7600 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปราสาท ต .หนิดาด อ.ด่าน
ขุนทด จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7601) 7601 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานร้ือถอนโรงเรียนบา้นเก่า-บา้นน้อย ต.
บา้นเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7602) 7602 อาคารเอนกประสงค์  งานหลังคา  งานพืน้โรงเรียนพงัเทยีม (คุรุสามัคคี 2) ต.พงัเทยีม อ.พระทองค้า จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7603) 7603 อาคารเรียน สปช.2/28  งานพืน้  ประตู  โรงเรียนชุมชนหนองหวัฟาน ต .หนองหวัฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7604) 7604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นหนุก ต .ขามสะแกแสง อ.
ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7605) 7605 อาคารเรียน อาคารประกอบ  งานฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นหนองไข่น้้า ต .พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา

148,900              

 (7606) 7606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองขุยคูเมือง ต.หนองกราด อ.ด่าน
ขุนทด จ.นครราชสีมา

100,000              



     หนา้ที ่305

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7607) 7607 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนสะเดา ต.บา้นเก่า อ.ด่านขุนทด จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7608) 7608 อาคารประกอบ  งานประตู  งานผนัง   โรงเรียนบา้นโนนผักชี ต .ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 149,000              
 (7609) 7609 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นโตนดพนูผลวิทยา ต .พนัดุง อ.ขามทะเล

สอ จ.นครราชสีมา
99,200                

 (7610) 7610 อาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนมาบกราดวิทยา ต .มาบกราด อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7611) 7611 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนระเวียง ต.หนองบวัตะเกียด อ.ด่าน

ขุนทด จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7612) 7612 อาคาร สปช.105/29  งานหลังคา  งานพืน้ งานสีโรงเรียนบา้นโปง่แดงน้้าฉ่าสามัคคี ต .โปง่แดง อ.ขามทะเลสอ 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7613) 7613 อาคาร สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนตาล ต.บงึอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7614) 7614 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานหลังคา โรงเรียนบา้นหนิเพงิ ต .หว้ยบง อ.ด่านขุนทด จ.

นครราชสีมา
99,900                

 (7615) 7615 หอ้งพเิศษ(ศิลปะ)  งานพืน้  โรงเรียนบา้นกุ่มพะยาหนองกระทุม่วิทยา ต .บงึอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7616) 7616 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร คสล. งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองแจง ต.บลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7617) 7617 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนบา้นกุดไผ่ ต .ทพัร้ัง อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 80,000                

 (7618) 7618 อาคาร สปช.102/26  งานพืน้  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต.ส้านักตะคร้อ อ.เทพารักษ ์จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7619) 7619 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนทอง ต .หนองแวง อ.เทพารักษ ์จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7620) 7620 อาคารเรียนอาคารประกอบ  งานหลังคา  งานพืน้  เปล่ียนเสาโรงเรียนบา้นกุดสระแก้ว ต .ส้านักตะคร้อ อ.

เทพารักษ ์จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7621) 7621 อาคารเรียนอาคารประกอบ  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .หนองแวง อ.เทพารักษ ์จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7622) 7622 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองกก ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7623) 7623 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นเมืองเก่า ต.บลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7624) 7624 อาคารเรียน สปช.105/29  งานฝ้าเพดาน  งานพืน้โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ต .ขามสะแกแสง อ.ขาม

สะแกแสง จ.นครราชสีมา
199,900              

 (7625) 7625 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองหนั ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7626) 7626 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนน คสล.โรงเรียนบา้นสระขี้ตุ่น ต.หนองบวัตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7627) 7627 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นมะค่าดอนทะยิง ต .มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7628) 7628 ส้วมแบบ 601/29  4 ที ่3 หลัง  งานทาสี งานหลังคา  โรงเรียนบา้นหนองละมัง่ ต .ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7629) 7629 ซ่อมแซมผิวลานกีฬา โรงเรียนบา้นเกาะลอย ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7630) 7630 อาคารเรียน สปช.105/29  งานทาสีโรงเรียนบา้นถนนหกัใหญ่ ต.กุดพมิาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7631) 7631 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองแหน ต .หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7632) 7632 ส้วม  งานหลังคา  งานพืน้  งานทาสี  เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นจั่นโคกรักษ ์ต .ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7633) 7633 ปรับปรุงฐานเสาธง งานคอนกรีต งานพืน้ โรงเรียนบวัปุน่สันเทยีะอนุสรณ์ ต .ก้าปงั อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7634) 7634 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นทรงธรรม ต.ส้าโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              



     หนา้ที ่306

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7635) 7635 อาคารเรียน สปช.105/29  งานทาสีโรงเรียนบา้นด่านกรงกราง ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7636) 7636 ซ่อมแซมประตูเหล็กหน้าโรงเรียน โรงเรียนบา้นสระตะเฆ่ ต.บลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7637) 7637 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนวัดหนองราง ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7638) 7638 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานพืน้โรงเรียนบา้นบตุะโก ต .เมืองเกษตร อ.ขาม

สะแกแสง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7639) 7639 อาคารคหกรรมแบบสร้างเอง  งานพืน้  งานผนัง  งานฝ้า  ประตู  ทาสี  รางน้้าโรงเรียนด่านขุนทด ต .ด่านขุนทด 
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

300,000              

 (7640) 7640 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองโบสถ์ ต .เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา

99,800                

 (7641) 7641 อาคารอนุบาล งานทาสี งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นหนองกกตลุกผักไร ต .พงัเทยีม อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7642) 7642 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสระแจง ต .โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง 
จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7643) 7643 หอ้งสมุด  หอ้งคอมพวิเตอร์  หน้าต่าง  ประตู  งานทาสี  ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองแค ต .โนนเมืองพฒันา อ.
ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

145,500              

 (7644) 7644 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานร้ือถอน งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นชีวึก(สังฆประชาสรรค์) ต.ชีวึก อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7645) 7645 ซ่อมแซมส้วม 14 หอ้ง งานร้ือถอน งานพืน้ งานผนัง งานประตูโรงเรียนบา้นเสมา ต .เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง 
จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7646) 7646 ผิวจราจร ถนน คสล.  ปรับพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นพนัดุง ต .พนัดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7647) 7647 อาคารอเนกประสงค์ แบบ วปช.201/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นครึมม่วง ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7648) 7648 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนมะเกลือ ต.หนองหวัฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7649) 7649 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7650) 7650 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้โรงเรียนบา้นเมืองนาท ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7651) 7651 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7652) 7652 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นตลุกชั่งโค ต .หนองหอย อ.พระทองค้า

 จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7653) 7653 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตู งานหน้าต่าง โรงเรียนบา้นหนองหอย ต .หนองหอย อ.พระทองค้า จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7654) 7654 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นปา่เพกา ต .พงัเทยีม อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7655) 7655 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดกุดพมิาน ต .กุดพมิาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7656) 7656 ลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์  โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) ต.สระพระ อ.พระทองค้า 

จ.นครราชสีมา
199,700              

 (7657) 7657 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี ต.บงึอ้อ อ.ขามทะเล
สอ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7658) 7658 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตูหน้าต่าง โรงเรียนบา้นหนองตะครอง ต .หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา

98,700                



     หนา้ที ่307

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7659) 7659 ซ่อมแซมโรงอาหาร งานทาสี งานพืน้ งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นใหม่เจริญผล ต .หนองแวง อ.เทพารักษ ์จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7660) 7660 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา โรงเรียนบา้นโคกกระบอื ต .หนองแวง อ.เทพารักษ ์จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7661) 7661 อาคารเรียน แบบ สปช.รย. 106/43 งานร้ือถอน งานฝาผนัง โรงเรียนบา้นหงิหอ้ย ต .หนองแวง อ.เทพารักษ ์จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7662) 7662 งานซ่อมแซม(ถนนลาดยางมะตอย)โรงเรียนสระพระขมาดไพร ต.สระพระ อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 147,000              
 (7663) 7663 ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามบาสเกตบอล งานพืน้โรงเรียนกุดตาด้า(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ต.ทพัร้ัง อ.พระ

ทองค้า จ.นครราชสีมา
200,000              

 (7664) 7664 โรงอาหารแบบสร้างเอง  งานพืน้ โรงเรียนบา้นหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) ต.ทพัร้ัง อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7665) 7665 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนขวาง ต .ทพัร้ัง อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7666) 7666 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล์ก  งานปรับพืน้โรงเรียนบา้นโนนง้ิว ต .ทพัร้ัง อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7667) 7667 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับงานพืน้โรงเรียนบา้นตะเคียนงาม ต .ทพัร้ัง อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7668) 7668 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต  งานปรับพืน้โรงเรียนบา้นโกรกช้างน้อย ต .พงัเทยีม อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7669) 7669 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต งานปรับพืน้ถนนโรงเรียนบา้นวังสนวน ต .หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7670) 7670 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ปรับพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยหงุเกลือ ต .ทพัร้ัง อ.พระทองค้า จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7671) 7671 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  งานผนัง หน้าต่างโรงเรียนไชยณรงค์วิทยา ต .ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7672) 7672 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นวังโปง่ ต .บา้นเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7673) 7673 บา้นพกัครู   งานผนัง  หน้าต่าง  ประตู  โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ ต .พงัเทยีม อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7674) 7674 อาคารเรียน สปช.105/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นศิลาร่วมสามัคคี ต.หว้ยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7675) 7675 อาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองจาน ต .ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7676) 7676 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นบงึอ้อ (ปุน่อุปถัมภ)์ ต.บงึอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7677) 7677 อาคารเรียน สปช.105/29  งานซ่อมแซมเสาโรงเรียนบา้นทองหลาง ต .พงัเทยีม อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7678) 7678 อาคารเรียน สปช.102/26  2 หลัง อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  งานสีโรงเรียนบา้นโคกแขวน ต .พนัดุง อ.ขาม

ทะเลสอ จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7679) 7679 อาคารเรียน 104/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นคลองขามปอ้ม ต .วังยายทอง อ.เทพารักษ ์จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7680) 7680 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝาผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกุดนางทอหกู ต .หนิดาด อ.ด่านขุนทด จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7681) 7681 ปรับปรุงซ่อมแซมปา้ยนิเทศ ปา้ยประชาสัมพนัธ์โรงเรียนสพป .นครราชสีมา เขต 5 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

300,000              

 (7682) 7682 บา้นพกัครูแบบองค์การ  งานหลังคา  งานผิวจราจรโรงเรียนดอนน้้าใสวิทยา ต .บา้นวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7683) 7683 อาคารเรียน  งานหลังคาโรงเรียนบา้นถนนโพธิ์ ต .ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7684) 7684 หอ้งสมุด  งานพืน้ งานหลังคา ประตู  งานต่อเติมเสา คสล .โรงเรียนบา้นวังยายทอง ต .วังยายทอง อ.เทพารักษ ์จ.

นครราชสีมา
149,400              



     หนา้ที ่308

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7685) 7685 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ลาน ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นหนองขามนาดี ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนาม

นาง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7686) 7686 อาคาร สปช.105/29 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบา้นโจด ต.หนองมะนาว อ.คง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7687) 7687 ร้ัวคอนกรีต ชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนชุมชนคงวิทยา ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 200,000              
 (7688) 7688 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน, ทาสี, ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นตลุก

สาหร่าย ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7689) 7689 ร้ัวมาตรฐาน (ฐานรากตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นปอบดิ ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7690) 7690 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทองหลางน้อย ต .ดอนตะหนิน อ.บวัใหญ่ จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7691) 7691 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองบวัทุง่ ต .ตาจั่น อ.คง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7692) 7692 ลานอเนกประสงค์ แบบ อบจ. ลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบา้นโนนกอก ต .สามเมือง อ.สีดา จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7693) 7693 ถนน (หนิคลุก)โรงเรียนบา้นคึมมะอุ ต.หนองหว้า อ.บวัลาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7694) 7694 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองจาน ต.หนองหว้า อ.บวัลาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7695) 7695 อาคารหอ้งพกัครู เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบา้นเสว(ราษฎร์สามัคคี) ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7696) 7696 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นทองหลาง ต .โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7697) 7697 ส้วม แบบ สปช.601/26 ร้ือถอนหลังคามุงหลังคา, เปล่ียนประตูบานทบึ, ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, เปล่ียนโถส้วม
,เปล่ียนอ่างล้างหน้า, ทาสีโรงเรียนบา้นประค้า ต.บา้นปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7698) 7698 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และอาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนดู่ ต .โนน
จาน อ.บวัลาย จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7699) 7699 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 
เปล่ียนหน้าต่างบานเล่ือน, เปล่ียนประตูบานเล่ือนโรงเรียนบา้นหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) ต.บวัใหญ่ อ.
บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7700) 7700 ร้ัวมาตรฐานโรงเรียนบา้นหนองคอม ต.โนนจาน อ.บวัลาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7701) 7701 บา้นพกัครู สปช.301/26 ทาสี, เทพืน้คอนกรีตหยาบโรงเรียนบา้นหนองหว้า ต .คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7702) 7702 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหวันาค้า ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7703) 7703 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต .ขุนทอง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7704) 7704 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบา้นสีดา ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7705) 7705 ร้ัวมาตรฐาน แบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัลาย ต .บวัลาย อ.บวัลาย จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7706) 7706 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคากระเบือ้งลอนคู่, เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี
ส้วม แบบ 206/26 ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคากระเบือ้งลูกฟกู, เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี อาคารเรียน แบบ 
ป.1ฉโรงเรียนบา้นหนิแห ่ต .สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7707) 7707 ส้วม ปพูืน้กระเบือ้ง, เปล่ียนประตู,เปล่ียนโถส้วม สนามตะกร้อ ถมดิน, เทพืน้ลาน ค.ส.ล. ทาสีร้ัวคอนกรีต
โรงเรียนบา้นโคกสี ต.ขุนทอง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7708) 7708 ถนนคอนกรีตโรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ ต.หนองหว้า อ.บวัลาย จ.นครราชสีมา 100,000              



     หนา้ที ่309

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7709) 7709 ร้ัวโรงเรียน ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่งฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนบา้นโสกสนวน ต .สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7710) 7710 อาคารเรียน สปช.105/26 ทาสี ส้วม สปช.601/26 ทาสี อาคารเอนกประสงค์ ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยโจด ต.บวั
ใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7711) 7711 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นตาจั่น ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7712) 7712 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 เปล่ียนประตูและหน้าต่างบานเล่ือน อาคารเรียน ป.1ฉ เปล่ียนฝ้ายิบ
ซ่ัมและรางน้้าโรงเรียนวัดบา้นหนองหญ้าปล้อง ต .หว้ยยาง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7713) 7713 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
ร้ือถอนฝ้ากระเบือ้ง, เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนวัดบา้นโนนประดู่ ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7714) 7714 ร้ัว งานร้ัวมาตรฐานโรงเรียนบา้นโคกเพด็ ต .กุดจอก อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7715) 7715 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, ทาสี ร้ัว ทาสีโรงเรียนบา้นหวัหนองฯ ต.บงึส้าโรง อ.แก้งสนามนาง 

จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7716) 7716 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนหว้ยไหวัฒนา ต.หนองบวั อ.คง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7717) 7717 อาคาร สปช.104/26 เปล่ียนหน้าต่างบานทบึ อาคารโรงฝึกงาน เปล่ียนหน้าต่างและบานประตูเปน็บานทบึ ทาสี

และถนนคอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนวัดบา้นดอนชุมช้าง ต.โนนทองหลาง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7718) 7718 อาคารเรียน ป.1ฉ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นตะคร้อ(มิตรภาพ4) ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7719) 7719 หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์

เปล่ียนผนังยิปซัมบอร์ด, ผนังไม้, ทาสีโรงเรียนบา้นหนองแจ้งใหญ่ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7720) 7720 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นตะโกโคก ต .ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7721) 7721 ส้วม ร้ือมุงหลังคา,มุงกระเบือ้งลอนคู่, เปล่ียนประตู, ปผูนังกระเบือ้งเคลือบ, ทาสี บา้นพกัครู เปล่ียนแผ่นเหล็ก

รีดลอนเคลือบสี, เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัม,ทาสี, ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นตลุกพลวง ต .โคกกระเบือ้ง อ.บา้น
เหล่ือม จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7722) 7722 ร้ัว (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นดอนหนัโนนเพด็ ต.ด่านช้าง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7723) 7723 อาคารเรียน แบบ สปช.102 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคาร

เรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) ต.ด่านช้าง อ.บวั
ใหญ่ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7724) 7724 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 มุงหลังคากระเบือ้งลอนคู่ อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 มุงหลังคา
กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นหนองแขม ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7725) 7725 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .หว้ยยาง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7726) 7726 อาคารเรียน แบบอาคารปฏรูิป เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นตะคร้อโนนทอง ต.ด่านช้าง อ.บวัใหญ่ จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7727) 7727 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26
ปกูระเบือ้งหนิแกรนิตโต้โรงเรียนบา้นหนองหว้าเอน ต .ขุนทอง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7728) 7728 ร้ัว (ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง)ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนบา้นหนองตาด ต .หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7729) 7729 รางระบายน้้า ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นโนนสัง ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7730) 7730 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโคกน้อย ต .ดอนตะหนิน อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7731) 7731 ส้วม ปพูืน้กระเบือ้งแกรนิตโต้ , ทาสี, เปล่ียนประตูบานทบึ, โถส้วมโรงเรียนวัดกู่สามัคคี ต.คูขาด อ.คง จ.

นครราชสีมา
100,000              



     หนา้ที ่310

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7732) 7732 อาคารหอประชุม ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนสูง ต .สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7733) 7733 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานผนังคอนกรีต, เปล่ียนหน้าต่างประตูบานเล่ือน, งานพืน้ไม้โรงเรียนบา้นดอน

ไผ่ ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7734) 7734 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบโรงเรียนบา้นตะหนอด ต.ขามสมบรูณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7735) 7735 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนบานประตู, ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหญ้าคา ต.สีดา อ.สีดา จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7736) 7736 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวันครู 2502 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7737) 7737 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29

ร้ือถอนและมุงหลังคา, ปกูระเบือ้งลอนคู่, ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นอุทยัทอง ต .แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง
 จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7738) 7738 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ, ทาสีโรงเรียนบา้นโสกน้้าขุ่น ต.โนนส้าราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7739) 7739 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
เปล่ียนฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์, เปล่ียนประตู, ทาสีโรงเรียนบา้นหนองกระทุม่ ต.หนองบวัสะอาด อ.บวัใหญ่ จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7740) 7740 อาคารเรียน งานผนังก่อคอนกรีต, ทาสี, เปล่ียนบานหน้าต่างโรงเรียนบา้นดอนคนทา ต.ขุนทอง อ.บวัใหญ่ จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7741) 7741 อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ติดต้ังเหล็กดัดครอบหน้าต่างโรงเรียนบา้นดอนตะหนิน ต.โคกกระเบือ้ง อ.บา้น
เหล่ือม จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7742) 7742 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นเมืองคง ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7743) 7743 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี

ส้วม แบบ สปช.601/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นมูกมันโนนอุดมสามัคคี ต.บงึส้าโรง อ.
แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7744) 7744 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26
งานกระจก, เปล่ียนประตู-หน้าต่างเปน็บานเล่ือนโรงเรียนวัดบา้นหนองไข่ผ้า ต.หนองแจ้ใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7745) 7745 ร้ัว ร้ัวมาตรฐาน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นดอนฆ่าเสือ ต.บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7746) 7746 หอ้งเรียนอนุบาล

เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัม, ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7747) 7747 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
อาคารประกอบ
ร้ือถอนโครงหลังคาไม้, เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบา้นโคกเพด็ ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7748) 7748 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
ร้ือถอน, เปล่ียนเสาปนู
โรงเรียนบา้นหนองแสง ต.บวัลาย อ.บวัลาย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7749) 7749 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
เปล่ียนประตูหน้าต่าง, ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนระเวียง ต .บงึพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

150,000              



     หนา้ที ่311

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7750) 7750 อาคารเอนกประสงค์ แบบองค์การ

เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ, ทาสีโรงเรียนบา้นโคกตะพาบ ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7751) 7751 อาคารประกอบ
เทพืน้, ก่ออิฐบล็อคโรงเรียนบา้นคูขาดโสกรัง ต.หนองบวัสะอาด อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7752) 7752 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง 
เปล่ียนประตูหน้าต่าง
อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นหนองบวั(ชาลีราษฎร์สามัคคี) ต.บงึส้าโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7753) 7753 บา้นพกัครู
งานร้ือถอนหลังคา, เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ,เปล่ียนประตูหน้าต่าง
อาคารเอนกประสงค์ แบบ สามัญ/336
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, มุงกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นโคกเส่ียว ต .คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7754) 7754 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, รางระบายน้้า ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นหนองบง ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7755) 7755 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
งานมุงหลังคา, เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบา้นปรางค์ ต.บา้นปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7756) 7756 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองผือ ต .หนองหว้า อ.บวัลาย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7757) 7757 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นศรีนิมิต ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7758) 7758 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองม่วงช่างพมิ ต .โคกกระเบือ้ง อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7759) 7759 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นขามเวียน ต .ช่อระกา อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7760) 7760 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองโจด ต.โคกกระเบือ้ง อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7761) 7761 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโนนเพด็ ต.ช่อระกา อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7762) 7762 หอ้งสมุด งานขูดล้างสี, ทาสี ร้ัว

ทาสีโรงเรียนบา้นวังโพธิ์ ต.วังโพธิ์ อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7763) 7763 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบโรงเรียนบา้นแก้งสนามนาง ต.โนนส้าราญ อ.แก้งสนามนาง 
จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7764) 7764 อาคารเรียน ร้ือถอนฝาไม้
อาคารประกอบ(หอ้งครัว/โรงอาหาร)
ผนังก่อคอนกรีต,ปพูืน้กระเบือ้ง, ทาสี, งานเดินทอ่น้้าโรงเรียนบา้นไทรโยง ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7765) 7765 ร้ัว (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นโนนมะเฟอืง ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7766) 7766 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง

ติดต้ังกันสาดโดยรอบอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหญ้าคาดอนเค็ง ต .หนองแจ้งใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7767) 7767 อาคารเรียน ป.1ซ งานคานหน้าจั่ว, งานฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์, ทาสีโรงเรียนบา้นกุดปลาฉลาดหนองปรือ ต .
บงึส้าโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7768) 7768 ลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต .หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7769) 7769 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26

เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด, เปล่ียนประตูเหล็กม้วนบานพบัโรงเรียนวัดบา้นหนองตะไก้ ต.บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7770) 7770 ฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดานซีเมนต์โรงเรียนบา้นกู่ ต.ดอนนตะหนิน อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 100,000              



     หนา้ที ่312

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7771) 7771 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ ถมดินเพือ่ปรับระดับโรงเรียนวัดบา้นเมืองสูง ต.หนองตาด

ใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7772) 7772 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเต้ีย
เปล่ียนผนังยิปซ่ัมบอร์ด, บนัไดคอนกรีต, เทพืน้ขัดหยาบโรงเรียนบา้นขามปอ้ม(สังวาลย์อนุสรณ์) ต.บวัลาย อ.บวั
ลาย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7773) 7773 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
ปพูืน้ไม้, เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด,ทาสีโรงเรียนวัดบา้นหนองแวง ต.โนนทองหลาง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7774) 7774 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26
เปล่ียนผนังไม้อัด,ทาสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ต.ขุนทอง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7775) 7775 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ทาสีโรงเรียนบา้นศาลาหนองขอน ต .บงึพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7776) 7776 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
เปล่ียนผนังกระเบือ้งซีเมนต์
อาคารแบบ สปช.2/28
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี ต .โนนทองหลาง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7777) 7777 ส้วม แบบ 201/26 4 หอ้งและ 2 หอ้ง
ทาสี, มุงกระเบือ้งลอนคู่, เปล่ียนโถส้วม, เปล่ียนอ่างล้างน้้า
อาคารเรียน สปช.105/29 
เปล่ียนรางน้้าโรงเรียนวัดบา้นไร่ ต.โนนทองหลาง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7778) 7778 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
เปล่ียนประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นขามหนองแวง ต.ด่านช้าง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7779) 7779 ร้ัวคอนกรีต (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นนาแค ต.โนนส้าราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7780) 7780 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29

เปล่ียนรางน้้า ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นขาม(ส้านักงานสลากกินแบง่สมทบ) ต.ขามสมบรูณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7781) 7781 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบา้นดอนโก่ย ต .สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7782) 7782 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบา้นดอนเต็ง ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7783) 7783 ร้ัวและอาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียน แบบ สปช .105/29 ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นช่อระกา ต.ช่อระกา อ.บา้น

เหล่ือม จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7784) 7784 รางระบายน้้า ค.ส.ล.ฝาเหล็กโรงเรียนบา้นโสกงูเหลือม ต.ขุนทอง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7785) 7785 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นฝาผนัง ต .เมีองพะไล อ.บวัลาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7786) 7786 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26

งานร้ือถอนมุงหลังคา, เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบโรงเรียนบา้นหญ้าคาประชาเนรมิตร ต.ขุนทอง อ.บวัใหญ่ 
จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7787) 7787 หอ้งสมุด เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด, เปล่ียนหน้าต่างประตูบานเล่ือนโรงเรียนบา้นหนองบวัสามัคคี ต.เทพาลัย อ.คง 
จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7788) 7788 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ เปล่ียนเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบา้นหนองพรานปาน ต.เทพาลัย อ.คง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7789) 7789 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเอนกประสงค์ สปช.201/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเสมา ต .เสมาใหญ่
 อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7790) 7790 อาคารเรียน แบบ 105/29 เปล่ียนผนังไม้อัด, ทาสีโรงเรียนบา้นดอนใหญ่ ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา 150,000              



     หนา้ที ่313

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7791) 7791 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ติดต้ังประตูหน้าต่างเหล็กดัดโรงเรียนบา้นโนนกระพีว้ิทยา ต.โนนทอหลาง อ.บวั

ใหญ่ จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7792) 7792 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/20
ทาสีอาคารเก่า-ภายนอกและภายในโรงเรียนบา้นหนองบง ต .แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7793) 7793 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นน้อยหนองหนาด ต .คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7794) 7794 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ  ติดต้ังประตู หน้าต่าง และช่องแสงเหล็กดัด อาคารเรียน แบบ ป.1ซ

ติดต้ังประตู หน้าต่าง และช่องแสงเหล็กดัดโรงเรียนบา้นหนองเต่า ต.บงึพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7795) 7795 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นส่ีเหล่ียม ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7796) 7796 สนามวอลเล่ย์บอล เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นเพด็น้อย ต .เมืองพะไล อ.บวัลาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7797) 7797 ร้ัวคอนกรีต (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นบเุสมาทอง ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7798) 7798 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และอาคารเรียน แบบ สปช.105/29

ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหมัน ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7799) 7799 อาคารเรียน ป.1ฉ หอ้งพยาบาล
เปล่ียนประตูหน้าต่าง, เปล่ียนผนังยิปซ่ัมบอร์ด
อาคารเรียน ป.1ฉ หอ้งคอมพวิเตอร์
เปลียนประตูหน้าต่าง, เปล่ียนผนังยิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นตะโกทุง่(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ต.ตาจั่น อ.คง จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7800) 7800 อาคารอเนกประสงค์ ร้ือหลังคาลอนคู่, เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดรอนเคลือบ, เทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นกระพี ้ต.หนอง
บวัสะอาด อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7801) 7801 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
ร้ือถอนมุงหลังคา, เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบโรงเรียนบา้นตลุกหนิปนู ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7802) 7802 โรงอาหาร ร้ือถอนมุงหลังคา, เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7803) 7803 หอ้งสมุด เปล่ียนบานประตูหน้าต่าง, เปล่ียนประตูหอ้งน้้า, เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด, ทาสีโรงเรียนบา้นโนน
ทองหลาง ต.วังโพธิ์ อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7804) 7804 ส้วม แบบ 601/26 เปล่ียนบานประตู, ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, ทาสีโรงเรียนบา้นเก่าค้อ ต.หนองมะนาว อ.คง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7805) 7805 อาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโต้นสามัคคีวิทยา ต.บา้นเหล่ือม อ.บา้นเหล่ือม จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7806) 7806 อาคารเรียน แบบ ป.1ซ หอ้งสมุดโรงเรียน
ร้ือถอนผนังคอนกรีต,ทาสี, ติดต้ังประตูหน้าต่างกระจกบานเล่ือนอลุ้มิเนียมโรงเรียนบา้นโนนทองหลาง(ตุ๊
ประสิทธิ์ประชาสรรค์) ต.โนนทองหลาง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7807) 7807 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาเปน็แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบา้นตะโก ต.
บา้นปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7808) 7808 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นดอนเปล้า ต.บา้นเหล่ือม อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7809) 7809 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26

ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาคุรุราษฎร์วัฒนา ต.วังโพธิ์ อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7810) 7810 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นอ้อยช้าง ต .กุดจอก อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7811) 7811 ร้ัว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนบา้นกอก ต .โนนส้าราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7812) 7812 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวังโพน ต.บวัลาย อ.บวัลาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7813) 7813 หอ้งสมุด มุงกระเบือ้งลอนคู่,ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ,ฉาบปนูผนัง,เปล่ียนกรอบบานอะลูมิเนียมโรงเรียนบา้นหนั

ดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ)์ ต.โนนทองหลาง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7814) 7814 ร้ัว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนบา้นหนองขามน้อย ต .บงึพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7815) 7815 อาคารเอนกประสงค์ แบบองค์การ

ปรับเกล่ียพืน้,เทคอนกรีต, เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นโพนทอง(สุวรรณราษณ์รังสรรค์) ต.โพนทอง อ.สี
ดา จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7816) 7816 อาคารเรียน แบบ สปช.104/25, สปช.105/29 อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ
ทาสีโรงเรียนบา้นสระครก ต.หนองบวัสะอาด อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7817) 7817 อาคารอเนกประสงค์ งานมุงหลังคา, เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ, ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดอนถั่ว
แปบพฒันา ต.บา้นปราค์ อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7818) 7818 อาคารอเนกประสงค์(อาคารหอ้งสมุดและหอ้งไอซีที) ทาสี,เปล่ียนกรอบบานหน้าต่างพร้อมกระจกใสโรงเรียนบา้น
โนนเต็ง ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7819) 7819 คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัดบา้นกระเบือ้ง ต .ดอนตะหนิน อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7820) 7820 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นโคกกระเบีอ้งสามัคคี ต .โคกกระเบือ้ง อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7821) 7821 ส้วม แบบส้วมชั้นเดียว 2 หอ้ง

ร้ือถอนมุงหลังคา, เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่,เปล่ียนประตูบานทบึ,ทาสี
บา้นพกัครู แบบองค์การสองชั้นใต้ถุนโล่ง
เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ, เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด,ทาสี,ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นสระส่ีเหล่ียม ต.โคกกระเบือ้ง อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7822) 7822 อาคารเรียน แบบ สปช.103/29
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองปรือโปง่ ต .โคกกระเบือ้ง อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7823) 7823 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ร้ือถอนฝ้าเพดาน, เปล่ียนฝ้าเพดาน, ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนขามเต้ียพทิยาคม ต .หว้ยยาง อ.บวัใหญ่ จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7824) 7824 อาคารอเนกประสงค์แบบกรมสามัญ
ร้ือถอนมุงหลังคา,เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ, เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นดงบงั ต.หว้ยยาง อ.บวัใหญ่
 จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7825) 7825 อาคารโรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบโรงเรียนบา้นหนองบวั ต.หนองบวั อ.คง 
จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7826) 7826 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 และอาคารแบบ สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนบา้นเหล่ือม
 ต.บา้นเหล่ือม อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7827) 7827 ร้ัวโรงเรียน ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนวัดบา้นมะค่า ต.โพนทอง อ.สีดา จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7828) 7828 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ติดกระจกหอ้ง
คอมพวิเตอร์และหอ้งประชุม โรงเรียนบา้นแดงน้อย ต .เมืองพะไล อ.บวัลาย จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7829) 7829 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบ,ทาสี,ร้ือถอนฝ้ากระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองบวักระจาย ต .โนนเต็ง อ.คง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7830) 7830 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ
ถมดินลูกรัง, ยกระดับเปล่ียนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นสีสุก ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7831) 7831 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29

ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นตากิ่ม ต .หนองบวั อ.คง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7832) 7832 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ เทพืน้คอนกรีตหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดบา้นหนองกก ต .
โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7833) 7833 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/29
เปล่ียนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด, ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกระถิน ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7834) 7834 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองสะแก ต .หนองบวั อ.คง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7835) 7835 อาคารอเนกประสงค์

ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นแฝก ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7836) 7836 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, ทาสีโรงเรียนบา้นดอนทะแยง ต.บา้นปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7837) 7837 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26
ปพูืน้กระเบื้้องเคลือบโรงเรียนวัดบา้นหนองหวัช้าง ต .เสมาใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7838) 7838 ร้ัว (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)
โรงเรียนบา้นหนองพลวง ต.หนองบวัสะอาด อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7839) 7839 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวนาประชารัฐบ้ารุง ต.หนองบวั อ.คง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7840) 7840 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26

มุงกระเบือ้งลอนคู่, เปล่ียนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด อาคารเรียน แบบ ป.1ฉใต้ถุนสูง
เปล่ียนหน้าต่างบานทบึ, ทาสีโรงเรียนบา้นหนองปรือคึมม่วง ต.บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7841) 7841 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26
เปล่ียนฝ้าเพดาน, เปล่ียนใบประตูบานม้วน, เปล่ียนสปริงบานม้วนโรงเรียนบา้นหนองหญ้าขาว ต.หนองบวั อ.คง 
จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7842) 7842 อาคารเรียน แบบ 203/2556
เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นคอนเมือง ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7843) 7843 ร้ัว (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนวัดบา้นเก่าง้ิว ต.หว้ยยาง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7844) 7844 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, เทพืน้ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต.โนนจาน อ.

บวัลาย จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7845) 7845 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
กันสาดและเหล็กดัดโรงเรียนบา้นทพัมะขาม ต.บา้นปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7846) 7846 อาคารแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
เปล่ียนหน้าต่างและบนัไดโรงเรียนบา้นหนองแจ้งน้อย ต .เสมาใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7847) 7847 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองสะเดา ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7848) 7848 อาคารเรียน ป.1ฉ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ

อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นปา่ตองทา่เนินสามัคคี ต .บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7849) 7849 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
งานผนังโรงเรียนบา้นโนนส้าราญ ต.โนนส้าราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7850) 7850 อาคารเรียน ป.1ฉ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนิลาดหนองโดน ต .โนนส้าราญ อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7851) 7851 ร้ัว (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นดอนแร้ง ต.กุดจอก อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7852) 7852 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ, ร้ือหลังคา, เปล่ียนไม้เชิงชายโรงเรียนบา้นโนนรัง ต.

แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7853) 7853 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานร้ือถอนพืน้ไม้, เปล่ียนกลอนบานพบัหน้าต่าง,เปล่ียนกลอนประตูโรงเรียน
บา้นด่านช้าง ต.หว้ยยาง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7854) 7854 บา้นพกัครู แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ,เปล่ียนฝ้ากระเบือ้ง, เปล่ียนประตูหน้าต่าง, ทาสีโรงเรียนบา้นหนองโคบาล ต.บงึ
พะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7855) 7855 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด, ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นนาดอนบก ต.เสมาใหญ่ อ.บวัใหญ่
 จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7856) 7856 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นมะค่า ต.ขามสมบรูณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7857) 7857 ร้ัว (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นโคกสะอาดสามัคคี ต.โนนทองหลาง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7858) 7858 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และ อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 เทพืน้คอนกรีต, ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ 

อาคารเรียน ป.1ฉใต้ถุนสูง
เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบา้นวัด ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7859) 7859 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
ร้ือถอนหลังคา, เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นปา่หวาย ต.บวัลาย อ.บวัลาย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7860) 7860 อาคารโรงอาหาร เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหลุบกุง ต.โนนจาน อ.บวัลาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7861) 7861 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบา้นสามเมือง ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7862) 7862 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26

เปล่ียนหลังคา, ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, ทาสีโรงเรียนวัดบา้นง้ิว ต.กุดจอก อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7863) 7863 ร้ัวโรงเรียนวัดบา้นศาลาดิน ต.โนนจาน อ.บวัลาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7864) 7864 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นดอนกลาง ต .หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7865) 7865 อาคารพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา สพป .นครราชสีมา เขต 6 (หลังเดิม)

ร้ือผนังคอนกรีต, ทาสี, ปพูืน้กระเบือ้ง, ผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม, ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม ส้วมโรงเรียน
สพป.นครราชสีมา เขต 6 ต.บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

300,000              

 (7866) 7866 อาคาร ป1ฉ.   เปล่ียนประตู , ซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร สปช.102/26  เปล่ียนประตู , ซ่อมแซมผ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นหนองทุม่โนนหาดวิทยา ต .โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7867) 7867 อาคารเรียน105/29  ปพูืน้กระเบือ้ง , ซ่อมแซมหอ้งอนุบาลโรงเรียนบา้นโนนภบิาลโคกกลาง ต .วังไม้แดง อ.
ประทาย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7868) 7868 หอ้งสมุด เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นหญ้าคา ต .นางร้า อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 148,000              
 (7869) 7869 โรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสองหอ้งแวงน้อยวิทยา ต .ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 99,600                
 (7870) 7870 อาคารเรียน แบบ สปช.109/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนโนนเพด็วิทยา ต .โนนเพด็ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7871) 7871 หอ้งสมุด  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นฝาผนัง ต .ทุง่สว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7872) 7872 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  , เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7873) 7873 อาคารเรียน สปช.105/29 ,ทาสีโรงเรียนบา้นครบรีุศึกษา ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7874) 7874 อาคารเรียน สปช.105/29 , เปล่ียนกระจก,วงกบอนูมิเนียม, กุญแจโรงเรียนบา้นหนองหลักสามัคคี ต.หนองหลัก 

อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7875) 7875 อาคารเรียน สปช.105/29 , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองขาม ต .โบสถ์ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7876) 7876 อาคารเรียน ป.1ฉ, เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโคกหนิช้าง ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 99,700                
 (7877) 7877 อาคารเรียน สปช.102/26 , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นใหม่ปฎรูิป ต .โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7878) 7878 อาคารเรียนแบบ ป1แ.ใต้ถุนสูง  , เปล่ียนผนังบกุระเบือ้งโรงเรียนบา้นกล้วย ต .ดงใหญ่ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7879) 7879 อาคารประกอบแบบสร้างเอง , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองหว้าตาด้า ต .สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 149,000              

 (7880) 7880 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ใต้ถุนสูง , ทาสีโรงเรียนหนองมะเขือ ต.ช่องแมว อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7881) 7881 อาคารเรียนแบบสร้างเอง , เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนไม้งาม ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 99,000                
 (7882) 7882 บา้นพกัครู , เปล่ียนประตู หน้าต่าง , ผนังกระเบือ้ง โรงเรียนบา้นขุยวิทยา ต .ขุย อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7883) 7883 อาคารอนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดสองพีน่้อง ต .โนนตูม อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7884) 7884 อาคารเรียน สปช.105/29 ใต้ถุนสูง ,ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงหลบ ต .ช่องแมว อ.ล้าทะเมนชัย จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7885) 7885 อาคารเรียน สปช.105/29  , เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองจานใต้ ต.ช่องแมว อ.ล้าทะเมนชัย จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7886) 7886 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉใต้ถุนสูง , เปล่ียนผาผนังไม้โรงเรียนเพชรหนองขาม ต.หนองระเวียง อ.พมิาย จ.
นครราชสีมา

200,000              

 (7887) 7887 อาคารเรคียนแบบ สปช.105/29 , เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองพลวง ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7888) 7888 อาคารประกอบแบบสร้างเอง , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองปรือแก้ว ต .ทา่ลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7889) 7889 อาคาอเนกประสงค์ , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต .โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7890) 7890 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง , เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นพะงาดวิทยา ต.ทา่ลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7891) 7891 อาคารอเนกประสงค์แบบ  202/25  , ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองปรือ(รัฐราษฎร์พฒันา) ต.โบสถ์ อ.พมิาย จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7892) 7892 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงประชานุกูล ต .ดงใหญ่ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7893) 7893 อาคารเรียน ป.1ฉ เต้ีย , เปล่ียนผนังโรงเรียนบา้นเตยกระโตน ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7894) 7894 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง , เปล่ียนหลังคา , ทาสีโรงเรียนบา้นฝาง ต.ส้าพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7895) 7895 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 , ปกูระเบือ้งโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา ต .ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7896) 7896 ส้วม , ฝ้าเพดาน , ปกูระเบือ้ง , ทาสี , เปล่ียนประตูโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ต.บา้นยาง อ.ล้าทะเมนชัย จ.
นครราชสีมา

99,800                

 (7897) 7897 ส้วมแบบสร้างเอง  , เปล่ียนโครง ฝ้าเพดาน ทาสี ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโสกดู่ ต .บา้นยาง อ.ล้าทะเมนชัย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7898) 7898 อาคารเรียน สปช.105/26  , ปพูืน้กระเบือ้ง ท้าอ่างล้างหน้าโรงเรียนจตุคามพทิยาคม ต .กระเบือ้งนอก อ.เมือง
ยาง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7899) 7899 อาคารเรียนเรียน สปช.406/26 ,ผนังหอ้ง และอาคารประกอบแบบสร้างเอง ,ฝ้าระแนงโรงเรียนอนุบาลสุริยา
อุทยัพมิาย ต.ในเมือง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

200,000              

 (7900) 7900 อาคารหอ้งประชุมแบบสร้างเอง ,ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนราษฎร์สโมสร ต .กระชอน อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7901) 7901 อาคารเรียน สปช.105/29 , ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นประสุข ต.ประะสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7902) 7902 อาคารเรียน สปช.102/26  , เปล่ียนฝ้าเพดาน  ติดกระจกโรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร ต.หนัหว้ยทราย อ.ประทาย

 จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7903) 7903 ปรับปรุงสภาพแว้ดล้อมภมูิทศัน์ , ปกูระเบือ้งลานอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นสะแกงาม ต .นิคมสร้างตนเองพมิาย 
อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7904) 7904 อาคารเรียนแบบสร้างเอง , เปล่ียนฝ้าเพดาน  , อาคารแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง
เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบา้นนาง้ิว ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7905) 7905 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  ใต้ถุนสูง , ปพูืน้กระเบือ้ง , อาคารเรียนแบบ สปข.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง , หอ้งสมุด
แบบสร้างเอง ,ฝ้าเพดานโรงเรียนอาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ)์ ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7906) 7906 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  , เปล่ียนประตู  ผนังโรงเรียนวัดบา้นโคกเพด็ ต.ประทาย อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7907) 7907 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , เปล่ียนหลังคา , เปล่ียนหน้าต่าง , ผนังโรงเรียนบา้นหนองนกคู่ ต .ทา่ลาด อ.
ชุมพวง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7908) 7908 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , ทาสี เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองจาน ต.ช่องแมว อ.ล้าทะเมนชัย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7909) 7909 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ,ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนกระจก เปล่ียนกุญแจโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ต.ตลาด
ไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7910) 7910 ลานกีฬาอเนกประสงค์ , เทพืน้ปรับระดับสนามโรงเรียนบา้นละเลิงหนิ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7911) 7911 อาคารเรียน สปช.2/28  ,เปล่ียนหลังคา ต่อเติมแผงกันแดดโรงเรียนบา้นโนนรัง ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7912) 7912 โรงอาหารแบบสร้างเอง ,ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองโน (คุรุราษฎร์พฒันา) ต.ประทาย อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (7913) 7913 อาคารเรียน สปข.105/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ,เปล่ียนหน้าต่าง โรงเรียนบา้นหนองหว้าประชาสามัคคี ต.ตลาดโทร อ.
ชุมพวง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7914) 7914 โรงอาหารแบบสร้างเอง ,ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกล่ามขี้เหล็ก ต.ทุง่สว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7915) 7915 บา้นพกัครู , เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบา้นตะเภาหนุน ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7916) 7916 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ,ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองพลวงน้อย ต .วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7917) 7917 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ,เปล่ียนหลังคาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพมิาย 6 ต.นิคมสร้างตนเองพมิาย 
อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7918) 7918 อาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26 , เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นตลาดประดู่ ต.กระชอน อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 96,200                

 (7919) 7919 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26  , เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นไพล ต.ไพล อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7920) 7920 อาคารอเนกประสงค์แบบสามัญ312  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นช่องแมว ต .ช่องแมว อ.ล้าทะเมนชัย จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7921) 7921 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 , อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 , ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้น
หนองโดนรกฟา้ ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

100,000              

 (7922) 7922 อาคารเรียน สปช.105/29 , ทาสีโรงเรียนบา้นโคกขาม(นาคพฒันา) ต.โบสถ์ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7923) 7923 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ,ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนกระจก กุญแจ , ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนกระเบือ้ง

หนองหวัช้างสามัคคี ต.นิคมสร้างตนเองพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา
148,000              

 (7924) 7924 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ .ใต้ถุนสูง ,ฝ้าเพดาน รางน้้าโรงเรียนดอนใหญ่พฒันา ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7925) 7925 หอประชุมแบบสร้างเอง ,ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนยาว ต .ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7926) 7926 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ,เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอนตัดเรือ ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7927) 7927 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ,เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นโนนยอ ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7928) 7928 อาคารเรียนแบบสร้างเอง , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นตะบอง 'เจริญราษฎร์อุทศิ' ต.โบสถ์ อ.พมิาย จ.
นครราชสีมา

149,400              

 (7929) 7929 อาคารเรียน สปช.101/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกเพชร ต .โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7930) 7930 โรงอาหารแบบสร้างเอง , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่มนวิทยาคาร ต .หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7931) 7931 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , ปกูระเบือ้ง ,ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองข่าวิทยานุสรณ์ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7932) 7932 อาคารเรียน สปช.105/29 ,ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเตยประชาบ้ารุง ต .กระเบือ้งใหญ่ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7933) 7933 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ,เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบา้นหนองคู ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7934) 7934 อาคารประกอบแบบสร้างเอง , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนอัมพวันวิทยา ต.หนัหว้ยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7935) 7935 ปรับระดับพืน้สนาม โรงเรียนบา้นสัมฤทธิ์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7936) 7936 อาคารเรียนแบบ สปช.105/19 , อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนพกิุลทอง ต.ชุมพวง 

อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
200,000              

 (7937) 7937 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนชุมชนประทาย ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 200,000              
 (7938) 7938 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนวัดบา้นหนองคึม ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7939) 7939 ปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียนโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7940) 7940 อาคารอเนกประสงค์แบบกรมสามัญ , เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนหนองกุงวันชาติ ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7941) 7941 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง , เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนัหว้ยทราย(คุรุสังฆฯ) ต.หนัหว้ยทราย อ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7942) 7942 ปรับปรุงภมูิทศัน์ลานกีฬา , ถมดินโรงเรียนบา้นกระทุม่ราย ต.กระทุม่ราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7943) 7943 อาคารเรียน ป.1 ฉ ,เปล่ียนหน้าต่าง ประตู ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกระเบือ้งวิทยาคาร ต.กระเบือ้งนอก อ.เมือง

ยาง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7944) 7944 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ,ปพูืน้กระเบือ้ง ,เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนทา่เรือวิทยา ต.
กระเบือ้งนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7945) 7945 อาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงบงั (สว่างวิทยา) ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7946) 7946 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเมืองจากวิทยา ต .โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7947) 7947 ปรับพืน้สนามวอลเลย์บอล เทคอนกรีตโรงเรียนหนองบวัลอย ต .หนองระเวียง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7948) 7948 อาคารอเนกประสงค์ , เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7949) 7949 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนวงกบ กรอบบานประตูอลูมิเนียม กระจก กุญแจ ,ฝ้าเพดานโรงเรียน
บา้นนางโทพฒันา ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7950) 7950 อาคารเรียน สปช.105/29  , เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นพทุรา ต.รังกาใหญ่ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7951) 7951 อาคารเรียน สปช.105/29 , เทพืน้อาคารโรงเรียนบา้นหนองโปง่(ราษฎร์บ้ารุง) ต.ขุย อ.ล้าทะเมนชัย จ.

นครราชสีมา
100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7952) 7952 อาคารเรียน สปช.105/29  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนทา้วสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) ต.ในเมือง อ.พมิาย จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7953) 7953 อาคารเรียน ป.1 ฉ , เปล่ียนหลังคา , ทาสี เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

200,000              

 (7954) 7954 อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนประตู ทาสีโรงเรียนบา้นโนนโชงโลง ต.ดงใหญ่ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7955) 7955 อาคารเรียน ป.1 ฉ , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) ต.ทา่ลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 150,000              

 (7956) 7956 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนผนังโรงเรียนบา้นโนนพทุรา ต.กระชอน อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7957) 7957 อาคารเรียน สปช.105/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน , ประตูโรงเรียนทา่ลาด ต.ทา่ลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 200,000              
 (7958) 7958 อาคารเรียน สปช.102/26  , ทาสี   โรงเรียนบา้นปา่ตะแบง ต .ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7959) 7959 อาคารเรียนอเนกประสงค์ สปช.201/26  เปล่ียนหลังคา, กระจกใสโรงเรียนหว้ยบงวิทยา ต.ทา่ลาด อ.ชุมพวง จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7960) 7960 อาคารเรียน สปช.104/26 , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนล้าดวน ต .ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 99,000                
 (7961) 7961 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนโนนตูม 'รัฐราษฎร์รังสรรค์' ต.โนนตูม อ.ชุมพวง

 จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7962) 7962 อาคารเรียน ป.1 ฉ  เปล่ียนเสาปนูโรงเรียนบา้นโนนเพชรพทิยาคม ต .ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7963) 7963 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 เปล่ียนประตู วงกบ โรงเรียนบา้นละหานสามัคคี ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (7964) 7964 อาคารเรียน สปช.103/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนตาเถร ต .โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7965) 7965 ลานกีฬา คสล.หนา 10 ซม.โรงเรียนวัดบา้นส่ีเหล่ียม ต.กระทุม่ราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7966) 7966 ปรับระดับพืน้สนามโรงเรียนมะค่าสามัคคี ต.ธารละหลอด อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7967) 7967 อาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองบง ต .โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7968) 7968 หอ้งดนตรี  เปล่ียนฝ้าเพดาน บวัฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนโนนแดง ต .โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 199,900              
 (7969) 7969 โรงอาหารแบบสร้างเอง  , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นละโว้ ต .ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 148,400              
 (7970) 7970 สนากีฬาอเนกประสงค์  , ถมดิน เทคอนกรีตโรงเรียนบา้นยางวิทยา ต .โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7971) 7971 โรงอาหารแบบสร้างเอง ,ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนอรพมิวิทยา ต .เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 146,000              
 (7972) 7972 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนวัดจันทนาราม ต.ช่องแมว อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7973) 7973 ซ่อมแซมร้่ัว , ทาสีโรงเรียนบา้นหนองไผ่พทิยาคม ต.ขุย อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7974) 7974 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  , เปล่ียนหลังคาโรงเรียนโนนขุยสามัคคี ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7975) 7975 อาคารเรียน สปช.101/26 , ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองตาด ต .ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7976) 7976 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองบวัรีราษฎร์อุทศิ ต .ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7977) 7977 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  , เปล่ียนฝ้าเพดาน , วงกบ บานกระจกโรงเรียนบา้นทา่เยี่ยมวิทยายล ต .กระเบือ้ง

นอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (7978) 7978 อาคารเรียน ป.1 ฉ , เปล่ียนผนังโรงเรียนบา้นหนัเตย ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7979) 7979 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนหน้าต่าง วงกบโรงเรียนบา้นล้าทะเมนชัย ต.ไพล อ.ล้าทะเมนชัย จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (7980) 7980 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดบา้นโคกสีโนนรัง ต .วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7981) 7981 ปรับปรุงลานกีฬา สสล. เทคอนกรีตโรงเรียนบา้นขามขุนร่ม 'ประชาสามัคคี' ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (7982) 7982 อาคารอเนกประสงค์  สปช.202/26 เปล่ียนหลังคา , งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี ต.ส้าพะเนียง 

อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7983) 7983 อาคารเรียน ป.1 ฉ  เปล่ียนบานประตูกระจก , กุญแจโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บ้ารุง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (7984) 7984 อาคาร ป.1 ฉ , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองกรดวิทยา ต .โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7985) 7985 ส้วม  แบบ สปช.601/26  เปล่ียนหลังคา , ก๊อกน้้า ทาสีโรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7986) 7986 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนรวมมิตรพฒันา ต .โนนเพด็ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7987) 7987 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองแวง ต.กระทุม่ราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              

 (7988) 7988 อาคารเรียน สปช.105/29 , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นฉกาจช่องโค ต .รังกาใหญ่ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7989) 7989 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดวังน้้า ต.สัมฤทธิ์ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7990) 7990 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ปพูืน้กระเบือ้ง , เปล่ียนปล๊ักและสายไฟฟา้โรงเรียนบา้นลุงประดู่ ต.ทา่ลาด อ.ชุมพวง

 จ.นครราชสีมา
100,000              

 (7991) 7991 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นประทาย ต .ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7992) 7992 อาคารเรียน สปช 2/28  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนพมิายสามัคคี 1 ต.รังกาใหญ่ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 200,000              
 (7993) 7993 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ , เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแวงสามัคคี ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7994) 7994 อาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นส้าพะเนียง ต .ส้าพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (7995) 7995 ลานกีฬาอเนกประสงค์ , ปรับระดับพืน้ เทคอนกรีตโรงเรียนวัดบา้นหนองกก ต .ตลาดไทร อ.ประทาย จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (7996) 7996 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเมืองไผ่ ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7997) 7997 อาคารเรียน ป.1 ฉ , เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองแสง ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 98,900                
 (7998) 7998 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง  , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนแกส้าโรงวิทยา ต .วังหนิ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (7999) 7999 อาคารเรียน สปช.105/29 , ทาสีโรงเรียนบา้นลุงตามัน ต.โบสถ์ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8000) 8000 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26  , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนประโดกสามัคคี ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 99,600                

 (8001) 8001 สนามฟตุบอล ,ถมดินโรงเรียนวัดปลักแรต ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8002) 8002 อาคารเรียน สปช.102/26 , เปล่ียนฝ้าเพดาน , ทาสีโรงเรียนบา้นดอนวัว ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              

 (8003) 8003 อาคารเรียน สปข. 104/26 , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเมืองยาง 'คุรุราษฎร์อุทศิ' ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (8004) 8004 อาคารอเนกประสงค์ สปข. 201/26 , เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นโนนอุดมนภดลอุปถัมภ ์ต.โนนอุดม อ.
เมืองยาง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (8005) 8005 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26  , ปพูืน้กระเบือ้ง , ทาสีโรงเรียนวัดโชติการาม ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (8006) 8006 อาคารเรียน แบบ 102/26 , เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังม่วง ต.ทุง่สว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 99,900                
 (8007) 8007 อาคารเรียน สปข. 105/29 , เปล่ียนฝ้าเพดาน , ทาสีโรงเรียนบา้นใหม่ฉมวก ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พมิาย จ.

นครราชสีมา
149,000              

 (8008) 8008 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพมิาย 4 ต.หนองระเวียง อ.พมิาย จ.
นครราชสีมา

141,000              
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 (8009) 8009 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปรับปรุงตู้อุปกรณ์ติดฝาผนังโรงเรียนบา้นกระเบือ้งใหญ่ ต.กระเบือ้งใหญ่ 

อ.พมิาย จ.นครราชสีมา
150,000              

 (8010) 8010 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 , แผลบงัแดด , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดบา้นโคกหนองแวง ต .โนนตาเถร อ.
โนนแดง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (8011) 8011 สนามกีฬาบาสเกตบอล , งานพืน้ขัดโรงเรียนบา้นเขว้าวิทยา ต.กระทุม่ราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8012) 8012 โรงอาหารแบบสร้างเอง , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นจาบ ต .โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8013) 8013 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นอ้อประชาสามัคคี ต.ไพล อ.ล้าทะเมนชัย จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (8014) 8014 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  , ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นม่วงขามประชารักษ ์ต .ในมือง 
อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (8015) 8015 อาคารหอ้งสมุดแบบสร้างเอง , เทพืน้คอนกรีต ,ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นคล้า ต .สัมฤทธิ์ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 100,000              

 (8016) 8016 อาคารเรียน สปช.102/26 ,เปล่ียนหลังคาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพมิาย 2 ต.นิคมสร้างตนเองพมิาย อ.พมิาย จ.
นครราชสีมา

149,000              

 (8017) 8017 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ,ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนส่ีแยกศรีอรัญวิทยา ต .หนัหว้ยทราย อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (8018) 8018 อาคารแบบ สปข.2/28 , เปล่ียนหลังคาโรงเรียนกุลโน ต.ในเมือง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 187,500              
 (8019) 8019 อาคารประกอบ สปข.105/29 , เปล่ียนประตู , ทาสีโรงเรียนบา้นมะกอก ต.ดงใหญ่ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8020) 8020 อาคารเรียน ป.1 ฉ  , เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองหา่ง ต.โนนเพด็ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8021) 8021 อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนสูง ต .นางร้า อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8022) 8022 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 , เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนปบี ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 89,900                
 (8023) 8023 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอนหวาย ต.หนองระเวียง 

อ.พมิาย จ.นครราชสีมา
100,000              

 (8024) 8024 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนิแร่หนองนกเปด็วิทยา ต .บา้นยาง อ.ล้าทะเมนชัย 
จ.นครราชสีมา

100,000              

 (8025) 8025 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่หลวง ต .ทา่หลวง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8026) 8026 อาคารเรียน สปช.105/29 , ทาสีโรงเรียนชุมชนล้าทะเมนชัยศึกษา ต.ขุย อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 149,900              
 (8027) 8027 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง เปล่ียนหลังคา., บา้นพกัครู เปล่ียนหน้าต่าง , ส้วม แบบ สปช.601/26 ปพูืน้

กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (8028) 8028 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่แดง ต .สัมฤทธิ์ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8029) 8029 อาคารเรียน ป.1 ฉ , เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกระเบือ้ง ต.กระชอน อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8030) 8030 อาคารเรียน ป.1 ฉ , ฝาผนังโรงเรียนบา้นหนองบวัค้า ต .หนองระเวียง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8031) 8031 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นหนองจิก ต.โบสถ์ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8032) 8032 อาคารเรียน  ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , ฝาผนัง , หน้าต่างโรงเรียนบา้นส่ีเหล่ียม ต.ช่องแมว อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 150,000              

 (8033) 8033 อาคารเรียน สปช.105/29  , เทพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นวังหนิ ต .ในเมือง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8034) 8034 อาคารเรียนแบบ สปช.202/26 , ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดบา้นดอนตะหนิน ต .กระทุม่ราย อ.ประทาย จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (8035) 8035 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ ,เปล่ียนหลังคา ,ปกูระเบือ้งโรงเรียนดอนกอกเกตสมบรูณ์สามัคคี ต .หนองพลวง อ.
ประทาย จ.นครราชสีมา

100,000              
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 (8036) 8036 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง ,ปกูระเบือ้ง เทพืน้โรงเรียนวัดบา้นต้าแย ต .หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 150,000              

 (8037) 8037 อาคารอนุบาลแบบสร้างเอง , เปล่ียนหลังคา ปกูระเบือ้งโรงเรียนสัมพนัธมิตรวิทยา ต.หนัหว้ยทราย อ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา

100,000              

 (8038) 8038 อาคารเรียน ป.1 ฉ , ปพูืน้กระเบือ้ง , เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองหญ้าขาว ต.ส้าพะเนียง อ.โนนแดง จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (8039) 8039 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์) ต.โนนเพด็ อ.
ประทาย จ.นครราชสีมา

100,000              

 (8040) 8040 อาคารเรียน ป.1 ฉ , ฝาผนังโรงเรียนวัดบา้นทุง่สว่าง ต .ทุง่สว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8041) 8041 อาคารเรียน สปช.104/26 , เปล่ียนฝ้าเพดาน รางน้้าโรงเรียนเมืองโดนส้าโรง(รัฐประชานุกูล) ต.เมืองโดน อ.

ประทาย จ.นครราชสีมา
100,000              

 (8042) 8042 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอนสามัคคี ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              

 (8043) 8043 อาคารเรียน แบบ สปช.109/29 , เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดบา้นอุ่มจานโนนง้ิว ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (8044) 8044 อาคารแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดบา้นโคกพระ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8045) 8045 อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองบวันาค ต.โนนเพด็ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8046) 8046 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห)์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8047) 8047 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนบา้นโนนม่วง ต.ทา่หลวง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8048) 8048 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นคึมหญ้านาง ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8049) 8049 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหวายโนนโพธิ์ ต.ธารละหลอด อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8050) 8050 ถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดบา้นขี้เหล็ก ต.ทุง่สว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 99,800                
 (8051) 8051 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นตะคร้อ ต .โบสถ์ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 99,800                
 (8052) 8052 ถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดบา้นทุง่รี ต .วังหนิ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8053) 8053 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนวัดบา้นถนนโพธิ์ ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8054) 8054 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นดอนเขว้า ต .ชีวาน อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8055) 8055 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนวังหนิประชาสรรค์ ต.วังหนิ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8056) 8056 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหนองโสน ต.หนองระเวียง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8057) 8057 อาคารเรียน สปช.109/25 , เปล่ียนกรอบบานประตู ใส่กระจกโรงเรียนช่องแมวพทิยา ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.

นครราชสีมา
150,000              

 (8058) 8058 อาคารเรียน  ป.1 ฉ  , ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา ต .นิคมสร้างตนเองพมิาย อ.พมิาย 
จ.นครราชสีมา

150,000              

 (8059) 8059 อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง , เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนดอนมัน ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8060) 8060 อาคารเรียน สปช.102/26  , เปล่ียนหลังคาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพมิาย 3 ต.นิคมสร้างตนเองพมิาย อ.พมิาย 

จ.นครราชสีมา
100,000              

 (8061) 8061 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพฒันา) ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8062) 8062 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นตลาดไทร ต .ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8063) 8063 ถนนคอนกรีตโรงเรียนจารย์ต้ารา ต.ทา่หลวง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8064) 8064 อาคารอเนกประสงค์  , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสาหร่ายวิทยา ต .โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8065) 8065 อาคารเรียน ป.1 ฉ , เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองดู่ ต.บา้นยาง อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8066) 8066 อาคารอเนกประสงค์  , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองยาง ต .บา้นยาง อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8067) 8067 ลานคอนกรีตโรงเรียนวัดบา้นหนองสะแบง ต .นางร้า อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 99,400                
 (8068) 8068 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองตะคลอง ต .ทา่ลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8069) 8069  ่ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นนาดี ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8070) 8070 อาคารเรียน สปช 103/26  , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นถนน ต .ทา่หลวง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8071) 8071 อาคารเรียน สปช.102/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนตะแบก ต .กระชอน อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8072) 8072 ซ่อมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นมาบปา่แดง ต .ช่องแมว อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8073) 8073 ลานคอนกรีตหน้าเสาธงโรงเรียนวัดบา้นหนองขาม ต .หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8074) 8074 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นซาด ต .ชีวาน อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8075) 8075 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นทบัควาย ต .ชีวาน อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8076) 8076 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นชีวาน ต .ชีวาน อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8077) 8077 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนปราสาทหนินางร้า ต .นางร้า อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8078) 8078 อาคารอเนกประสงค์แบบ 201/26 , ปกูระเบือ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพมิาย 5 ต.รังกาใหญ่ อ.พมิาย จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (8079) 8079 อาคารเรียนกรมสามัญ , ปกูระเบีอ้งเซรามิกโรงเรียนบา้นนา ต .ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8080) 8080 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ,ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดบา้นหนองเด่ิน ต .กระทุม่ราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8081) 8081 อาคารเรียนอาคารประกอบ ,ปกูระเบือ้งโรงเรียนโนนสมบรูณ์หนองมะเขือ ต .ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.

นครราชสีมา
100,000              

 (8082) 8082 อาคารเรียน สปช.105/29 ,ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองม่วงวิทยาคาร ต .บา้นยาง อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 150,000              

 (8083) 8083 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นโกรกส้าโรง ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8084) 8084 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนสระประดู่ ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8085) 8085 อาคารอเนกประสงค์ ,ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนตาสุดวิทยาสรรค์ ต .เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8086) 8086 อาคารเรียน สปช.104/26 ,เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นสว่างนาดี ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8087) 8087 อาคารเรียน สปช.105/29 ,เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอนแซะ ต.ในเมือง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 150,000              
 (8088) 8088 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนวัดบา้นหนิต้ัง ต.วังหนิ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8089) 8089 อาคารเรียน สปช.104/26 ,ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .ไพล อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 100,000              
 (8090) 8090 ถนนคอนกรีตโรงเรียนสพป.นครราชสีมา เขต 7 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 300,000              
 (8091) 8091 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดมุจลินทราวาส ต .บางจาก อ.เมือง

นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8092) 8092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข 2 หลัง งานผนัง/กั้นฝาหอ้ง ผนังไม้อัดยางโรงเรียนวัดตรีเอการาม ต .บางจาก
 อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8093) 8093 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า เปล่ียนกระเบือ้ง ,หน้าต่างบานเล่ือนโรงเรียนวัดปา่ไหม้ ต.ทา่ง้ิว อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8094) 8094 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีโรงเรียนวัดโพธาราม ต .ทา่ไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8095) 8095 ปรับปรุงอาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดมัชฌิมภมูิ ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8096) 8096 ปรับปรับซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมฝาผนังอาคารเรียนแบบ 017 แผ่นเฌอร่า ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนวัดสอ ต.ขุน
ทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8097) 8097 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ถมดิน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นปลายคลอง ต .เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              
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 (8098) 8098 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน กั้นหอ้งเรียนด้วยพาร์ติชันโรงเรียนวัดจันทร์ ต .ก้าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 100,000              

 (8099) 8099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโครงเหล็ก งานผนัง ซ่อมแซมหอ้งน้้า เปล่ียนวงกบ ทาสีโรงเรียนวัดทา่
ม่วง ต.ปากพนู อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8100) 8100 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา และอาคาร สปช .103/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นบางนกวัก 
ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8101) 8101 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ ถมดิน ทรายถมบริเวณ
สนามเด็กเล่นโรงเรียนบา้นบางไทร ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8102) 8102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา และอาคารเรียน แบบพเิศษ ปร 5 งานทาสีโรงเรียนบา้นปาก
ช่อง ต.ทางพนู อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8103) 8103 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนวัดน้้ารอบ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8104) 8104 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นมะม่วงทอง ต .ทา่ดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 100,000              

 (8105) 8105 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร สปช .105/26 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นร่อน ต .เขาแก้ว อ.ลานสกา 
จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8106) 8106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดดอนยาง ต .นาทราย อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8107) 8107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ข งานทาสี โรงเรียนวัดโคกกะถิน ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8108) 8108 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ สปช .105/29 งานพืน้ อาคารเรียนแบบ ป1ก งานประตู หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นหนองหนอน ต.ทา่เรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8109) 8109 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานทาสีภายใน และฝ้าเพดานโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์4 ต.ปากพนู อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8110) 8110 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ข. งานกันสาดหลังคาโรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม ต.ทา้ยส้าเภา อ.
พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8111) 8111 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนบา้นบางเตย ต .ทา่เรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8112) 8112 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ ดินถมโรงเรียนวัดบางหว้า ต .เชียรเขา อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8113) 8113 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ข งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยยูง ต .ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 100,000              

 (8114) 8114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสภาพแวดล้อมภายใน ร .ร.ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ อาคารเรียน
แบบ 017 จ้านวน 3 หลัง พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ถมทรายหยาบโรงเรียนวัดทา่ช้าง ต .นาพรุ อ.พระพรหม จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8115) 8115 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบริเวณรอบ ร.ร.โรงเรียนบา้นปากน้้าเก่า ต.ปากพนู อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8116) 8116 ปรับปรุงภมูิทศัน์  งานพืน้ คสล .โรงเรียนวัดทุง่เฟือ้ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8117) 8117 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 6 เมตรโรงเรียนวัดมะม่วงทอง ต.

ปากพนู อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
100,000              



     หนา้ที ่326

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8118) 8118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ก งานหลังคาโรงเรียนวัดน้้าสรง ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.

นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8119) 8119 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาประกอบ งานพืน้ ปกูระเบือ้ง งานทาสี ภายนอก ภายในโรงเรียนวัดโดน ต .ทา่เรือ อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8120) 8120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปกูระบือ้งอาคารเรียนด้านล่างโดยรอบ 3 ด้าน ปกูระเบือ้งเคลือบ
ขนาด 16x16 นิว้ ปกูระเบือ้งวทีล่านไทร ขนาด 16 x 16 นิว้โรงเรียนวัดน้้ารอบ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8121) 8121 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายใน ร .ร.ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ ศาลาอเนกประสงค์ งาน
โครงสร้าง งานหลังคา งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดวนาราม ต .โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8122) 8122 ปรับปรุงซ้่อมแซมสนามเด็กเล่น  ลานคอนกรีต คสล. หนา 10 ซม.  ถมดินลูกรังปรับระดับโรงเรียนบา้นทุง่สร้าน 
ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8123) 8123 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น ต .มะม่วงสอง
ต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8124) 8124 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดสระเพลง ต .ทางพนู อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8125) 8125 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวและปรับพืน้ทีส่นาม งานทาสี และดินถมโรงเรียนวัดสวนพล ต .ก้าแพงเซา อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8126) 8126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ อาคารสปช .202/26 และสนามกีฬา งานฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่าง กันสาด
 ยกระดับพืน้ ถมดินโรงเรียนวัดหว้ยพระ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8127) 8127 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามโรงเรียน ปรับระดับถมทรายโรงเรียนวัดทา่สะทอ้น ต .บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8128) 8128 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายใน ร .ร.ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ ตกแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ภายใน
บริเวณ ร.ร.โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.ทา่เรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8129) 8129 ปรับปรุงซญ่อมแซมอาคารเรียนและร้ัวโรงเรียน งานทาสีภายนอก อาคารเรียน สปช .102/29 งานทาสีอาคารเก่า
ภายนอก สีน้้าอะคลีลิก 100% มอก.2321-2549 งานทาสีภายในอาคารเรียน สปช.102/29 งานทาสีภายใน สี
น้้าอะคลีลิก 100% มอก.2321-2549 งานปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน ทาสีน้้าอะคลีลิก 100% มอก.
2321-2549โรงเรียนบา้นอ่าวตะเคียน ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8130) 8130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคเรียน สปช.104/26 ลาน คสล. หนา 10 ซม.โรงเรียนบา้นคดศอก ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา 
จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8131) 8131 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ กั้นหอ้งโศตทศันูปกรณ์ ช่องแสงกระจก หน้าต่างบานเล่ือนโรงเรียนวัดใหม่ทอน ต .
ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8132) 8132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 งานทาสีโรงเรียนบา้นชะเอียน ต.ปากพนู อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

99,500                

 (8133) 8133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.พเิศษ งานทาสีน้้าอะคลีลิก 100% ภายนอกและภายในโรงเรียนวัดราษฎร์
เจริญ ต.ทา่ไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8134) 8134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนวัดสระแก้ว ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8135) 8135 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา (สนามเซปคัตะกร้อ) โรงอาหาร งานทาสีโรงเรียนวัดเจดีย์ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              



     หนา้ที ่327

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8136) 8136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหารง) งานฝ้าเพดาน แผ่นเรียบหนา 4 มม. โครงเคร่าไม้เนือ้แข็ง งาน

หลังคากระบือ้งลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 หนา 5 มม. สีต่าง ๆโรงเรียนบา้นปากน้้าปากพญา ต.ทา่ซัก อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8137) 8137 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายใน ร.ร. ปรับพืน้ลานกิจกรรม ถมดิน ลาน ค.ส.ล. ปกูระเบิอ้งโรงเรียนวัดบาง
ใหญ่ ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8138) 8138 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง งานทาสีภายนอกโรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ ต.
ทา่ไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

99,900                

 (8139) 8139 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน 215 เมตรโรงเรียนบา้นทวดทอง ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

200,000              

 (8140) 8140 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า หอ้งส้วม งานร้ือผนัง
ปพูืน้ โถส้วมพร้อมอุปกรณ์ อ่างปสัสาวะชาย งานทาสีภายนอก และภายในโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ต .ในเมือง อ.
เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (8141) 8141 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งเรียนหอ้งคอมพวิเตอร์อาคารเรียน 107 หน้าต่างเหล็กดัด ประตูเหล็กดัดทาสีพร้อม
อุปกรณ์ ฝ่ากระเบือ้งซิเมนต์ ชั้นวางเอกสาร ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยไทร ต.ปากพนู อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8142) 8142 ปรับปรุงซ้่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต .โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8143) 8143 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร 4 งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ต .คลัง อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

300,000              

 (8144) 8144 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบริเวณรอบโรงเรียนโรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม ต .ปากพนู อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8145) 8145 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช กระเบือ้งลอนคู่ ขอยึดกระเบือ้ง ครอบสันคู่ สีน้้าอะครีลิก สีน้้ามัน
 ูโรงเรียนบา้นสันยูง ต.ทา่ดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8146) 8146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปกูระเบอ้งโรงเรียนวัดโบสถ์ ต .ปากพนู อ.เมืองนครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8147) 8147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองดิน ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8148) 8148 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานปกูระเบือ้ง ขนาด 16 นิว้ x 16 นิว้โรงเรียนวัดหนองบวั ต.
ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8149) 8149 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนวัดเทพธิดาราม ต.ทา่ง้ิว อ.
เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8150) 8150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหน้าต่าง เปล่ียนหน้าต่างบานทบึ กระเบือ้งลอนคู่ ยอยึดกระเบือ้งลอนคู่ ขอ
ยึดกระเบือ้ง สันครอบ ฝ้าเพดาน  ไม้เชิงชาย ฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์
โรงเรียนวัดเชิงแตระ ต.ทา้ยส้าเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8151) 8151 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงฝึกงานแบบ 312) งานผนังตาข่ายโรงเรียนวัดทา่นคร ต .ปากนคร อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8152) 8152 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายใน ร.ร. ก้าแพงคอนกรีต ดินถม จัดสวนหย่อม ถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปโรงเรียน
วัดศาลาไพ ต.ทา่ง้ิว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8153) 8153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12x12 นิว้ อาคาร ป.1 ก จ้านวน 7 หอ้งเรียน
พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12 x 12 นิว้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดวังหงส์ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              



     หนา้ที ่328

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8154) 8154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เอนกประสงค์ งานพืน้ปกูระบือ้งพืน้ปนูทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ

โรงเรียนวัดจังหนู ต.ทา่เรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8155) 8155 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ก 4 หอ้งเรียน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนวัดมะม่วงตลอด ต .นาสาร อ.พระ
พรหม จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8156) 8156 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปกูระเบือ้งเคลือบ ฝ้าเพดานยิปซ่ัม ประตูม้วนเหล็ก ปรับถมหนิคลุกโรงเรียนบา้น
บางหลวง ต.ทา่ไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8157) 8157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 2/28 งานพืน้ ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนวัดทา่แพ ต .ปากพนู อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8158) 8158 ปรับปรุงภมูิทศัน์และซ่อมแซมเสาธง
งานร้ือถอน คอนกรีตโครงสร้าง ทอ่เหล็กอาบสังกะสี หวัเม็ดเหล็กกลึง ชุดลูกรอก กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดดิน
ดอน ต.ทา่ดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8159) 8159 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า คสล. รูปตัววีโรงเรียนวัดปา่หวาย ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8160) 8160 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปกูระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนบานประตู ทาสีเคลือบเงาโรงเรียนชุมชนวัดหมน ต .
ทา่เรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8161) 8161 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล ลานคอนกรีต ค .ส.ล. หนา 10 ซม.โรงเรียนราษฎร์บ้ารุง ต.ขุนทะเล อ.ลาน
สกา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8162) 8162 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานถนนคอนกรีต คสล . กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นหว้ยระย้า ต.นาพรุ อ.พระ
พรหม จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8163) 8163 ปรับปรุงซ่อมแซมภมูิทศัน์ภายใน ร.ร. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. และรางระบายน้้า ค.ส.ล. (ฝาเปดิ)
โรงเรียนวัดศรีมงคล ต.ปากพนู อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8164) 8164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนัง งานหน้าต่างเหล็กดัด เปล่ียนกรอบอลูมิเนียม กระจกแผ่นใส ช่องตาข่าย 
ไม้บวัทบัแนว ตะปเูกลียวหวัเจาะเหล็กโรงเรียนวัดดอนตรอ ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8165) 8165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสนาม ภายใน ร .ร. งานพืน้ งานประตู และลาน ค.ส.ล.หนา 10 ซม.โรงเรียน
วัดคีรีกันทร์ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8166) 8166 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งคอมพวิเตอร์ งานฝ้าเพดาน ยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 ซม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบ
เรียบรอยต่อ งานทาสีฝ้าเพดาน สีน้้าอะครีลิค 100% ,vd.2321-2549โรงเรียนวัดพงัสิงห ์ต.ทา่เรือ อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8167) 8167 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ซ่อมพืน้บานหน้าอาคารและทางเทา้ ถมทราบปรับระดับพืน้ 
ขอบคันหนิคอนกรีตโรงเรียนวัดสระไคร ต .เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8168) 8168 ปรับปรุงซ่อมแซม กระเบือ้งลอนคู่ งานผนังก่ออิฐ ฉาบปนูเรีรยบผนัง พืน้ปทูราย หน้าต่างบานทกึ วงกบไม้
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ ต.ก้าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8169) 8169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ,ร้ัว งานหลังคา ลวดหนามบนร้ัวก้าแพง เหล็กดัดประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดหวัอิฐ 
ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8170) 8170 ปรับปรุงซ่อมแซมภมูิทศัน์ภายในโรงเรียน งานปบูล็อคทางเทา้ หนา 6 ซม สีต่าง ๆโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง ต.ทาง
พนู อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8171) 8171 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก. งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนบา้นส้านักใหม่ ต.ขุนทะเล อ.
ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8172) 8172 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบางกระบอื ต .ทา่ไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช
 จ.นครศรีธรรมราช

150,000              



     หนา้ที ่329

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8173) 8173 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานรางน้้าฝนสแตนเลสหน้า 1 มม. กว้าง 6 นิว้ ย่าว 100 เมตร 

งานฝ้าเพดานแผ่นเรียบหนา  4 มม. เคร่าไม้เนือ้แข็งโรงเรียนวัดคันนาราม ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8174) 8174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ปเูระเบือ้ง บนัไดชั้นล่าง เวท ีผนังก่อคอนกรีต แผ่นพืน้ส้าเร็จ พืน้ปนูทราย 
ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ฉาบปนูเรียบผนังโรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8175) 8175 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป 1 ก. งานทาสีประตูหน้าต่าง งานก้าแพง ทาสี  อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้ง 
กั้นผนัง ประตู กั้นโครงคร่าวบตุาข่าย กั้นเหล็กดัด อาคารโรงอาหาร ทาสีน้้าโรงเรียนวัดไสมะนาว ต .ช้างซ้าย อ.
พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8176) 8176 ปรับปรุงซ่อมแซม ปพูืน้ทางเทา้ ผนังบกุระเบือ้งเคลือบ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ประตู pvc อ่างล้างหน้า ก๋อกน้้า 
กระจกเงาหอ้งน้้า ทาสี หลงคาโครงเหล็ก จัดสวนโรงเรียนวัดไพศาลสถิต ต .ปากพนู อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8177) 8177 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น หอ้งพเิศษ และส้วม งานผนัง งานเหล็กดัด งานทาสีโรงเรียนวัดพระพรหม ต .นา
พรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8178) 8178 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนวัดพงัยอม ต .สวนหลวง อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8179) 8179 ปรับปรุงบซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดล้อม งานหลังคาเมทลัซีส หน้า 0.07 มม. โครง
เหล็ก  งานผนังไม้อัดสักหนา 4 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็งด้านเดียว  งานทาสีรองพืน้ส้าหรับงานเหล็กทัว้ยไป งานตเท
พืน้คอนกรีตทางเทา้กวย้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตรโรงเรียนวัดกัด ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8180) 8180 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน จ้านวน 57 เมตรโรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม ต.ทา่ง้ิว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8181) 8181 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานทาสีภายนอก ภายใน งานหล่อเสาโรงเรียนวัดหญ้า ต .นาทราย อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8182) 8182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดชัน ต.ก้าแพงเซา อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8183) 8183 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26 งานพืน้ใต้ถุนอาคารโรงเรียนวัดนาวง ต.ทา่ซัก อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8184) 8184 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตนูปกรณ์ งานผนัง งานฝ้าเพดาน บผุนังไม้เนือ้แข็ง งานไฟ โคมไฟดาวไลทโ์รงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบา้นคีรีวง) ต.ก้าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8185) 8185 ปรับปรุงซ่อมแซมงานหลังคาและโครงสร้าง เชิงชายไม้ส้าเร็จรูป ไม้เนือ้แข็ง กระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ฝ้า
กระเบือ้งซีเมนต์โรงเรียนวัดสมอ ต.ก้าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8186) 8186 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานเหล็กดัดหน้าต่าง งานรางน้้าฝน ปรับปรุงอ่างล้างมือ เปล่ียน
หน้าต่าง ประตูอาคารเรียน ประตูหอ้งน้้าโรงเรียนวัดแพร่ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8187) 8187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และรางระบายน้้า งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ขัดพืน้ไม้ รางระบายน้้า ค .ส.ล.ฝาเหล็ก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์5 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8188) 8188 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.601/26  งานร้ือถอน งานหลังคา งานปรับถมดิน งานปกูระบือ้ง งานทาสี งานวัสดุ
สุขภณัฑ์โรงเรียนวัดทา่งาม ต .ทา่ง้ิว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

98,800                

 (8189) 8189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงาน แบบ 102/27 เปล่ียนเสา ก่อผนังอิฐ เปล่ียนประตูพร้อมวงกบ
โรงเรียนวัดบางตะพาน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000              



     หนา้ที ่330

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8190) 8190 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายใน ร .ร.ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมที่

นัง่พกัผ่อน ยกระดับถมทราย ถนนทางเดินคอนกรีต ค .ส.ล.โรงเรียนบา้นไสใหญ่ ต.ทา้ยส้าเภา อ.พระพรหม จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8191) 8191 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานปา้ยโรงเรียนโรงเรียนวัดบา้นตาล ต .ก้าแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

99,900                

 (8192) 8192 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบ ติดต้ังเหล็กดัด และสภาพแวดล้อมภายใน ร .ร.บริเวณฟตุบาทภายใน 
ร.ร.โรงเรียนบา้นนาเคียน ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8193) 8193 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมเปล่ียนกระบือ้ง ซ่อมกระจกช่องแสง ทาสีน้้าภายใน ภายนอก ทาสีน้้ามันบาน
ประตู ทาสีน้้าฝ้าเพดาน ทาสีน้้ามันตะแกรงเหล็ก ทาสีกันสาดโรงเรียนบา้นคันธง ต.ปากนคร อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8194) 8194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประตูร้ัวโรงเรียน อาคารเรียนาฏศิลป ์และศิลปะ ติดต้ังประตูเหล็กม้วน เหล็กดัด 
หอ้งอนุบาล งานประตู หอ้งวิทยาศาสตร์ ติดต้ังซ้ิงแสตนเลสโรงเรียนวัดทางพนู ต .ทางพนู อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8195) 8195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29และร้ัวโรงเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้ง  งานทาสีโรงเรียนวัดมุขธารา
 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (8196) 8196 ปรับปรุงซ่อมแซมภมูิทศัน์โรงเรียน งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล . หนา กว้าง 3.00 เมตรโรงเรียนวัดพระ
มงกุฎ ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8197) 8197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประตูเหล็กม้วน ฝากล่องหุม้ประตู ปรับปรุงผนังคอนกรีต ทรายหยาบ หนิสเปก 
ปนูซิมเนต์ โรงเรียนวัดวังไทร ต.ก้าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8198) 8198 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคาร แบบ 017 ทาสีน้้าอะครีลิค อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26  ส้วม สปช.601/26 
หลังที ่2 งานทาสี สปช.604/45 งานทาสี ปรับปรุงภมูิทศัน์สภาพแวดล้อม งานทาสีน้้ามันขอบคันถนน กระถาง
ต้นไม้ ปรับปรุงสนาม ถมทรายยกระดับสนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองแตน ต .นาสาร อ.พระพรหม จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8199) 8199 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 203/26 งานโครงสร้าง ขุดดินฐานราก เสาตอม่อ  งานเหล็กเสริมคอนกรีต
 งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ งานหลังคา งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นตลาด 
ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8200) 8200 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมแซมฝ้าเพดาน แผ่นเรียบ ประตูตีแผ่นเรียบ ไม้ทบัแนว สี ค่าแรง ซ่อมแซม
หอ้งน้้าหอ้งส้วม โถปจัสาวะ อ่างหอ้งส้วม บานประตูหอ้งส้วม ฝักบวัหอ้งอาบน้้า ทอ่ พวีีซี ทราบถม หนิเกร็ด
โรงเรียนบา้นเนิน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8201) 8201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งประชุม ปเูบือ้ง ไม้เนือ้งแข็ง ปนู ทรายโรงเรียนวัดนางพระยา ต .ปากนคร อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8202) 8202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.304/28 เทพืน้ยกระดับทางเทา้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน 
ปบบ 312 เทพืน้ยกระดับทางเทา้ ผิว ค.ล.ส. หนา 15 ซม. และรางระบายน้้า ค.ส.ล.โรงเรียนวัดพระเพรง ต.นา
สาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8203) 8203 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวแบบมีฐานราก จ้านวน 100 เมตรโรงเรียนสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

292,600              

 (8204) 8204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/25 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ทาสีโรงอาหาร เปล่ียนบานประตูอาคาร
เรียนแบบ สปช.2/28โรงเรียนวัดทา้ยส้าเภา ต.ทา้ยส้าเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8205) 8205 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวแบบไม่มีฐานรากโรงเรียนบา้นปากพญา ต.ทา่ซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8206) 8206 ปรับปรุงซ่อมแซมภมูิทศัน์ภายใน ร.ร. ฟตุบาทตัวหนอนทางเดินโรงเรียนวัดทุง่แย้ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง

นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8207) 8207 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม 38 เมตรโรงเรียนชุมชนลานสกา ต.ทา่ดี อ.ลานสกา จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8208) 8208 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบา้นทวดเหนือ ต .นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8209) 8209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นย่านซ่ือ ต.ก้าแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8210) 8210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดไทรงาม ต .เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8211) 8211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ข และหอ้งสมุด งานทาสีโรงเรียนวัดหวันอน ต .ปากนคร อ.เมือง

นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8212) 8212 ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้้าโรงเรียนบา้นเศลาใต้ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8213) 8213 เปล่ียนประตูเหล็ก และทาสีโรงเรียนบา้นปลายคลองเพรง ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8214) 8214 เปล้่ยนฝาผนังไม้และทาสีโรงเรียนวัดไม้เรียง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8215) 8215 ปพู้้นกระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นไสโคกเกาะ ต .นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8216) 8216 ปพูนืระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทอนวังปราง ต .ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8217) 8217 เปล่ียนวงกบประตูและบานหน้าต่างไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต .นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8218) 8218 เปล้่ยนวงกบประตูและบานหน้าต่างไม้เน้้อแข็งโรงเรียนบา้นหว้ยปริก ต .หว้ยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8219) 8219 ปพูืน้กระเบือ้งและทาสีโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ต .หว้ยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8220) 8220 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นหาดทรายแก้ว ต .ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8221) 8221 เปล้่ยนกระเบือ้งหลังคาฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8222) 8222 เปล่ียนฝ้าเพดนและทาสีโรงเรียนวัดกะเปยีด ต.กะเปยีด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8223) 8223 เปล่ียนประตูและทาสีโรงเรียนวัดโคกเมรุ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8224) 8224 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นโคกมะขาม ต .นาเขลียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8225) 8225 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นปากน้้า ต .ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8226) 8226 เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนบานประตู หน้าต่างโรงเรียนฉวาง ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8227) 8227 ปพูืน้กระเบ้้องเคลือบทางเทา้หน้าอาคาโรงเรียนวัดหาดสูง ต .ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8228) 8228 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดมะปรางงาม ต .ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8229) 8229 ทาสีผนังอาคารเรียนโรงเรียนบา้นสวนอาย ต .ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8230) 8230 ทาสีผนังอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโคกยาง ต .ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8231) 8231 เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กรเบือ้งโรงเรียนวัดควนยูง ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8232) 8232 ปรับปรุงผนัง และทาสีโรงเรียนบา้นกันละ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8233) 8233 เปล้่ยนกระเบือ้งหลังคา ผนัง ทาสี ระบบไฟฟา้ ร้ัวลวดหนามโรงเรียนวัดควนสะตอ ต .ไสหร้า อ.ฉวาง จ.

นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8234) 8234 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นควน ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8235) 8235 เปล่ียนฝ้าเพดาน  ประตู หน้าต่าง แผงบงัแดดโรงเรียนวัดเพญ็ญาติ ต.กะเปยีด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8236) 8236 เปล่ียนประตู หน้าต่าง บานเล่ือนและรบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นคลองสาย ต .หว้ยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8237) 8237 ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดเพญ็มิตร ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8238) 8238 ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบา้นปา่พาด ต .ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8239) 8239 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดเขาโร ต.เขาโร อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8240) 8240 ปพูืน้กะเบือ้งเคลือบโรงเรียนมหาราช 3 ต.ถ้า้ใหญ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8241) 8241 เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นบอ่มอง ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8242) 8242 เปล่ียนหน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัดควนชม ต .ทีว่ัง อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8243) 8243 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นนาเกิดผล ต .หนองหงส์ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              

 (8244) 8244 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาพรุ ต.เขาโร อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8245) 8245 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นหนองปลิง ต .เขาโร อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8246) 8246 ปพูืน้กระบือ้ง  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังธน ต .น้้าตก อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8247) 8247 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นวังยาว ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8248) 8248 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนบานประตู โถสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นเกาะปราง ต .นาโพธิ์ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8249) 8249 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดศิลาราย ต.นาหลวงเสน อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8250) 8250 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ต.นาหลวงเสน อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8251) 8251 เปล่ียนผนังคอนกรีต ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบา้นคอกช้าง ต .นาหลวงเสน อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8252) 8252 ติดเหล็กดัดประตู  หน้าต่าง อาคารเรียน 2 หลังโรงเรียนวัดก้างปลา ต.ทีว่ัง อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8253) 8253 ปรับปรุงพืน้คอนกรีตบล็อคปพูืน้โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ต .ทีว่ัง อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8254) 8254 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน ไม้เชิงชาย ผนังคอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นบนควน ต .นาโพธิ์ 

อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8255) 8255 เปล่ียนประตู หน้าต่างและเหล็กดัดโรงเรียนวัดคงคาเจริญ ต.หนองหงส์ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8256) 8256 เปล่ียนฝ้าเพดาน  ระบบไฟฟา้  พืน้คอนกรีตข้างอาคารเรียนโรงเรียนบา้นไสส้าน ต .เขาขาว อ.ทุง่สง จ.

นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8257) 8257 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหน้าเขา ต .ควนกรด อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8258) 8258 เปล่ียนกรจกบานเล่ือน ช่องแสง ปรับระดับพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดวังหบี ต .ชะมาย อ.ทุง่สง จ.

นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8259) 8259 เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตู บานเล่ือน ทาสีโรงเรียนบา้นสามัคคีธรรม ต.เขาขาว อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8260) 8260 ปพูืน้กระเบ้้องเคลือบโรงเรียนวัดกะโสม ต .กะปาง อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8261) 8261 เปล่ียนฝ้าเพดาน ระบบไฟฟา้  พืน้คอนกรีตโรงเรียนทุง่ควายพฒันศึกษา ต .นาไม้ไผ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8262) 8262 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนโรงเรียนวัดเขากลาย ต .ชะมาย อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8263) 8263 เปล่ียนประตู  หน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองทอ่ม ต .เขาโร อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              

 (8264) 8264 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนโรงเรียนบา้นชายคลอง ต .ทีว่ัง อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8265) 8265 ปพูืน้กระเบือ้ง และพืน้คอนกรีตหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเกาะยวน ต .นาโพธิ์ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8266) 8266 เปล่ียนหน้าต่างบานเล่ือน อาคารเรียน 2 หลังโรงเรียนบา้นนาตาแย้ม ต.ถ้า้ใหญ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8267) 8267 เปล้่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์6 ต.กะปาง อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8268) 8268 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นน้้าพ ุต .ถ้า้ใหญ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8269) 8269 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนชุมชนวัดส้าโรง ต.นาหลวงเสน อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8270) 8270 เปล่ียนประตู หน้าต่างกระจก และแผ่นยิปซ่ัมบอรด์โรงเรียนบา้นวังยวน ต.ทีว่ัง อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8271) 8271 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองหว้า ต .ชะมาย อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 200,000              
 (8272) 8272 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุง่สง ต .เขาขาว อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 200,000              
 (8273) 8273 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นบางปรน ต .กรุงหยัน อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8274) 8274 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โครงสร้างไม้ และปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสระนางมโนราห ์ต .ปริก อ.ทุง่ใหญ่ จ.

นครศรีธรรมราช
150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8275) 8275 ร้ือถอนวัสดุหลัง ฝ้าเพดาน เปล่ียนกระเบือ้งหลัาคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดควน ต.ปริก อ.ทุง่ใหญ่ จ.

นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8276) 8276 เปล่ียนผนังก่ออิฐหอ้งประชุมโรงเรียนบา้นโคกวัด ต.ทุง่สัง อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8277) 8277 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นนาใหญ่ ต .ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              

 (8278) 8278 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นหว้ยร่ืน ต.ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8279) 8279 เปล่ียนโครงสร้างและหลังคาเหล็กโรงเรียนวัดใหม่ ต.ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8280) 8280 ทาสีผนังและปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองคล้า ต .ปริก อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8281) 8281 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนวัดภเูขาหลัก ต .ทุง่สัง อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8282) 8282 เปล่ียนฝ้าเพดานและประตูเหล็กโรงเรียนชุมชนบา้นหน้าเขา ต.ทุง่สัง อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8283) 8283 ร้ือถุอนและเปล้่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทะเลสองหอ้ง ต.กรุงหยัน อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8284) 8284 ปรับปรุงซ่อแซมถนนลาดยางโรงเรียนบา้นบางรูป ต .บางรูป อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8285) 8285 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนวัดควนสระบวั ต .ทา่ยาง อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8286) 8286 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา วงกบประตู ทาสี โรงเรียนบา้นไร่มุสลิม ต.ปริก อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8287) 8287 เปล่ียนโครงสร้างและกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนองค์การสวนยาง 3 ต.กรุงหยัน อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              

 (8288) 8288 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นควนล้าภ ูต .ปริก อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8289) 8289 เปล่ียนกระเบือ้งปพูืน้ ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นควนประชาสรรค์ ต .กุแหระ อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8290) 8290 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนโรงเรียนหมูบ่า้นปา่ไม้ ต .กรุงหยัน อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8291) 8291 เปล่ียนประตู  หน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นก่องาม ต .ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8292) 8292 เปล่ียนฝาเพดาน ระบบไฟฟา้ รางน้้า ทาสีโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบา้นไร่ยาว ต .บางขัน อ.บางขัน จ.

นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8293) 8293 ปรบปรุุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบา้นยูงงาม ต .บางขัน อ.บางขัน จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8294) 8294 เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิท 7 ต.บา้นล้านาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 200,000              
 (8295) 8295 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียน ปอูิฐตัวหนอนบริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดล้านาว ต .บางขัน อ.บางขัน จ.

นครศรีธรรมราช
200,000              

 (8296) 8296 เปลียนฝ้าเพดาน ผนัง ทาสี วงกบอลูมิเนียมโรงเรียนบา้นคลองเสาเหนือ ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 200,000              

 (8297) 8297 เปล่ียนกะเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน บนัไดไม้ ปพูืน้ ทาสีโรงเรียนสมสรร ต .บา้นนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 150,000              

 (8298) 8298 เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเรียนโรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ ต.บา้นล้านาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8299) 8299 ปพูืน้กระเบือ้ง และติดต้ังหลังคาคลุมทางเทา้โรงเรียนบา้นควนประ ต .บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8300) 8300 ร้ือถอนผนัง  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนช่างกลปทมุวันอนุสรณ์ 10 ต.บา้นล้านาว อ.บางขัน 

จ.นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8301) 8301 ติดเหล็กดัดหน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้ง ปพูืน้คอนกรีตโรงอาหารโรงเรียนวัดวังหนิ ต .วังหนิ อ.บางขัน จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8302) 8302 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนโรงเรียนบา้นนิคมวังหนิ ต .บา้นนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8303) 8303 งานเดินทอ่ระบายน้้า และรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นนาต้าเสา ต .บา้นนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8304) 8304 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนหน้าต่าง ประตู อลูมิเนียมโรงเรียนบา้นสวน ต .วังหนิ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8305) 8305 ร้ือวัสดุหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นหนองเจ ต.วังหนิ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 150,000              



     หนา้ที ่334

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8306) 8306 ปพูืน้ เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสีผนังโรงเรียนชุมชนบา้นปากเสียว ต.ควนกลาง อ.พปินู จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8307) 8307 เปล่ียนฝ้าเพดาน พืน้คอนกรีต ทาสี ระบบไฟฟา้โรงเรียนวัดหน้าเขา ต.เขาพระ อ.พปินู จ.นครศรีธรรมราช 200,000              
 (8308) 8308 เปล่ียนฝ้าเพดาน และทาสี โรงอาหารโรงเรียนชุมชนวัดกะทนูเหนือ มิตรภาพที ่218 ต.กะทนู อ.พปินู จ.

นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8309) 8309 ทาสี  อาคารเรียน 2 หลังโรงเรียนบา้นคุ้งวังวัว ต.ควนกลาง อ.พปินู จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8310) 8310 ถมดินพืน้สนามฟตุบอลโรงเรียนวัดโบราณาราม ต .พปินู อ.พปินู จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8311) 8311 ปรับปรุงซ่อมผนังอาคารเรียนโรงเรียนบา้นนาเหนือ ต .พปินู อ.พปินู จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8312) 8312 เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตู  หน้าต่างโรงเรียนบา้นเหนือคลอง ต.พปินู อ.พปินู จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8313) 8313 เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเรียนโรงเรียนวัดทุง่นาใหม่ ต.ยางค้อม อ.พปินู จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8314) 8314 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี เปล่ียนประตูเหล็ก ติดเหล็กดัดโรงเรียนบา้นนาบอน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 100,000              

 (8315) 8315 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ ต .นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8316) 8316 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นคลองจัง ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8317) 8317 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา อาคารเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ต.ทุง่สง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8318) 8318 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองดี ต .ทุง่สง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8319) 8319 เปล่ียนฝ้าเพดานประตู  หน้าต่าง ทาสี โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8320) 8320 ร้ือถอนประตู วงกบ เปล่ียนประตู ทาสี ระบบประปา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง สุขภณัฑ์โรงเรียน

บา้นไสยูงปกั ต.ทุง่สง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8321) 8321 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี ปพูืน้กระเบือ้ง ระบบไฟฟา้โรงเรียนชุมชนบา้นส่ีแยก ต .ทุง่สง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 150,000              

 (8322) 8322 ปพูืน้กระเบือ้งและโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบา้นคลองโอม ต .ทุง่สง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8323) 8323 เปล่ียนโครงสร้างหลังคา ไม้เชิงชายโรงเรียนวัดปากทา่ซอง ต .ถ้า้พรรณรา อ.ถ้า้พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8324) 8324 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนพรรณราชลเขต ต .ดุสิต อ.ถ้า้พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8325) 8325 เปล่ียนหน้าต่าง ระบบไฟฟา้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดสวนพกิุล ต .ดุสิต อ.ถ้า้พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8326) 8326 ปพูืน้กระเบือ้ง ปรับปรุงพืน้ถนนทางเทา้ปบูล็อคโรงเรียนวัดควนกอ ต .ถ้า้พรรณรา อ.ถ้า้พรรณรา จ.

นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8327) 8327 ปรับปรุงหอ้งน้้า ระบบประปา สุขภณัฑ์ ปพูืน้ ประตู  ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปลายรา ต .ถ้า้พรรณรา อ.ถ้า้พรรณ
รา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8328) 8328 เปล่ียนไม้เชงชาย  รางน้้าฝนโรงเรียนวัดวังรีบญุเลิศ ต.ดุสิต อ.ถ้า้พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8329) 8329 เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งติดเหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบา้นแพรกกลาง ต .คลองเส อ.ถ้า้พรรณรา จ.

นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8330) 8330 ร้ือถอนฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังตลับ ต.ถ้า้พรรณรา อ.ถ้า้พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8331) 8331 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี อาคารเรียน ทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นปลายเส ต .คลองเส อ.ถ้า้พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8332) 8332 ปรับปรุงถนนคอนกรีต ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นคลองกุย ต .ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8333) 8333 เปล่ียนประตูเหล็ก หน้าต่าง เหล็กดัดโรงเรียนบา้นนาปราน ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8334) 8334 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักช้าง ต .หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8335) 8335 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ปพูืน้โรงเรียนบา้นหน้าเหมน ต .ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              

 (8336) 8336 ทาสีอาคารเรียน ทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นควนตม ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8337) 8337 เปล่ียนฝ้าเพดาน  ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นไทรงาม ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8338) 8338 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนโรงเรียนบา้นคลองปกี ต .สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              



     หนา้ที ่335

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8339) 8339 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดมะนาวหวาน ต .ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8340) 8340 ปรับปรุงสถานเด็กเล่น ถมดินโรงเรียนบา้นกุยเหนือ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8341) 8341 ปรับปรุงถนนคอนกรีต รางระบายน้้าภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นนา ต .ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              

 (8342) 8342 เปล่ียนประตู  หน้าต่าง ช่องลม โรงเรียนบา้นคลองงา ต .ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8343) 8343 ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นนาวา ต .ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 200,000              
 (8344) 8344 เปล่ียนฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงหอ้งน้้าหอ้งส้วม สุขภณัฑ์ ระบบประปา โรงเรียนบา้นนาเส ต .นา

กะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8345) 8345 ทาสีและปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนโรงเรียนบา้นบอ่ปลา ต .กรุงหยัน อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8346) 8346 ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดนางเอื้อย ต.กะทนู อ.พปินู จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8347) 8347 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดโคกหาด ต .ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8348) 8348 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนโรงเรียนวัดควนส้าน ต .ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8349) 8349 เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ ป. 1กโรงเรียนบา้นพอโกบ ต.ทา่ยาง อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8350) 8350 ปรับปรุงผนังคอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้ง ถมดินโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน ต .นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8351) 8351 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนวัดทา่ยาง ต .ทา่ยาง อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 200,000              
 (8352) 8352 ปพูืน้กระเบือ้ง และทาสี หอ้งเรียนพเิศษโรงเรียนวัดขนาน ต .ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8353) 8353 ทาสีอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ต.บางรูป อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8354) 8354 เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตู  หน้าต่าง ทาสี โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทศิ ต.ปริก อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8355) 8355 ทาสี อาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนวัดยางค้อม ต.ยางค้อม อ.พปินู จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8356) 8356 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดท้าโครงหลังคาเหล็กเมทลัชีทโรงเรียนบา้นวังวัว ต.ควนกลาง อ.พปินู จ.นครศรีธรรมราช 100,000              

 (8357) 8357 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นหว้ยกลาง ต .กะทนู อ.พปินู จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8358) 8358 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงอาหารและระบบไฟฟา้โรงเรียนวัดมังคลาราม ต .พปินู อ.พปินู จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8359) 8359 ปรับปรุงพืน้ไม้ปาเก้ ชั้นบนอาคารส้านักงานเขตฯ 162 ตารางเมตรโรงเรียนสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ต.ปาก

แพรก อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช
300,000              

 (8360) 8360 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กและร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นปากแพรก ต .บางขัน อ.บางขัน จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8361) 8361 เปล่ียนผนังไม้ส้าเร็จรูป อาคารเรียนแบบ 017 4 หอ้งเรียนโรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง 
จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8362) 8362 ถมดินลูกรังโรงเรียนวัดเทพนิมิต ต.ทอ้งล้าเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8363) 8363 พืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ้ารุง ต.คลองกระบอื อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8364) 8364 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นศาลาทวดทอง ต .ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8365) 8365 ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นควนหนองหงส์ ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8366) 8366 ทาสีโรงเรียนวัดกาโหใ่ต้ ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8367) 8367 ฝ้าเพดานโรงเรียนตชด.บา้นทา่ข้าม ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8368) 8368 ประตู หน้าต่าง โครงสร้างไม้โรงเรียนบา้นบางโหนด ต .เกาะเพชร อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8369) 8369 โครงสร้างหลังคาเหล็ก กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดโคกพกิุล ต .ทรายขาว อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8370) 8370 ทาสี ประตูโรงเรียนบา้นน้าทรัพย์ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8371) 8371 ฝ้าเพดาน ประตู กระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดบางทวด ต.ปากพนังฝ่ังตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              

 (8372) 8372 ทรายถมโรงเรียนชุมชนวัดบางบชูา ต .เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              



     หนา้ที ่336

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8373) 8373 ทรายถมโรงเรียนบา้นปากคลอง ต .คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8374) 8374 หน้าต่างโรงเรียนวัดบางด้วน ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8375) 8375 ทาสีโรงเรียนหวัไทร(เรือนประชาบาล) ต.หวัไทร อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 200,000              
 (8376) 8376 ฝาผนัง ทาสีโรงเรียนวัดบา้นใหม่บน ต.บา้นใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8377) 8377 ถมดินลูกรังโรงเรียนบา้นยางกาญจน์ ต.ทอ้งล้าเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8378) 8378 ถมดิน พืน้คสล. พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดบางไทร ต .บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8379) 8379 ประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดสระ ต.ทา่พญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8380) 8380 พืน้ไม้ ตงไม้โรงเรียนวัดแจ้ง ต.บา้นเพงิ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8381) 8381 ทาสี ถมทราย ถมดินลูกรัง ถมหนิโรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม ต .ปา่ระก้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8382) 8382 โครงสร้างหลังคาเหล็ก กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดหอยกัน ต .ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8383) 8383 ผนัง ทาสี พืน้ปกูระเบือ้ง ถมดินโรงเรียนวัดหงส์แก้ว ต .บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8384) 8384 พืน้คสล.โรงเรียนบา้นเขาน้อย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8385) 8385 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดบางคุระ ต.บา้นใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8386) 8386 หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดโคกมะม่วง ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8387) 8387 ประตู หน้าต่าง พืน้ไม้ ร้ัวระเบยีง กระเบือ้งปพูืน้โรงเรียนบา้นบางตะลุมพอ ต .ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.

นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8388) 8388 ถมดินลูกรังโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8389) 8389 ทรายถม พืน้คสล. กระเบือ้งหลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนวัดเกาะจาก ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              

 (8390) 8390 ทาสีโรงเรียนวัดขนาบนาก ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8391) 8391 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดชมพปูระดิษฐ์ ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8392) 8392 พืน้ไม้ ตงไม้โรงเรียนวัดเหมก ต.ปา่ระก้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8393) 8393 ทาสีโรงเรียนวัดปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8394) 8394 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหวัล้าพ ูต .ปา่ระก้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8395) 8395 พืน้คสล.โรงเรียนบา้นทอ้งโกงกาง ต .ปากพนังฝ่ังตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8396) 8396 ฝาผนัง ทาสีโรงเรียนวัดปา่ระก้าเหนือวัดปา่ระก้าเหนือ ต.ปา่ระก้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8397) 8397 กระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนวัดสองพีน่้อง ต .หลู่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8398) 8398 ฝ้าเพดาน โครงสร้างไม้ กระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม ต .ชะเมา อ.ปากพนัง จ.

นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8399) 8399 พืน้ปกูระเบือ้ง กระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นบางลึก ต .คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8400) 8400 ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นหอยราก ต.หลู่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8401) 8401 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดมหสิสาราม ต.คลองกระบอื อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8402) 8402 พืน้คสล. หนิคลุกโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8403) 8403 ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดปยิาราม ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8404) 8404 กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นเกาะนางโดย ต .คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8405) 8405 พืน้ปกูระเบือ้ง ทรายถม ทาสีโรงเรียนบา้นบางเนียน ต .คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8406) 8406 ฝาไม้ กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดกาญจนาราม ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8407) 8407 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดบางฉนาก ต .ปากพนังฝ่ังตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8408) 8408 ประตูหน้าต่าง พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดพบิลูยาราม มิตรภาพที ่232 ต.ปากพนังฝ่ังตะวันออก อ.ปากพนัง จ.

นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8409) 8409 ถนนคสล.โรงเรียนวัดปากบางทา่พญา ต.บา้นเพงิ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              



     หนา้ที ่337

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8410) 8410 ฝ้าเพดาน ตงไม้ พืน้ไม้โรงเรียนวัดรัตนาราม ต.ปากพนังฝ่ังตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8411) 8411 พืน้ปกูระเบือ้ง ผนังก่ออิฐ ประตู หน้าต่าง โรงเรียนบา้นเกาะทงั ต .ทา่พญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8412) 8412 กระเบือ้งหลังคา โครงหลังคาไม้โรงเรียนบา้นแสงวิมาน ต .คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8413) 8413 ถมดินลูกรังโรงเรียนวัดคลองน้อย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8414) 8414 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นชายทะเล ต.ปากพนังฝ่ังตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8415) 8415 ราวระเบยีง ทาสีโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพกุ ต .แหลมตะลุมพกุ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8416) 8416 ฝาผนัง ประตูโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์ต.แหลมตะลุมพกุ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8417) 8417 กระเบือ้งหลังคา รางน้้าฝน โรงเรียนวัดสุขุม ต .คลองกระบอื อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8418) 8418 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดบางศาลา ต .บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8419) 8419 ถนนคสล. ร้ัวคอนกรีต ร้ัวลวดหนามโรงเรียนบา้นบางมูลนาก ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8420) 8420 พืน้ไม้โรงเรียนวัดบางพระ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8421) 8421 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นบางวัง ต.ปากพนังฝ่ังตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8422) 8422 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโก้งโค้ง ต .ปากพนังฝ่ังตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8423) 8423 โครงหลังคาเหล็ก ทาสีโรงเรียนวัดปา่ระก้า ต.ปา่ระก้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8424) 8424 พืน้คสล. พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ต .คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8425) 8425 เสาคสล. กระเบือ้งหลังคา โรงเรียนวัดปากตรง ต .หลู่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8426) 8426 ประตู อ่างล้างหน้า ก๊อกน้้า ถมหนิคลุก พืน้คสล.โรงเรียนวัดสามแพรก ต.คลองกระบอื อ.ปากพนัง จ.

นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8427) 8427 พืน้ไม้ ตงไม้โรงเรียนบา้นบางแรด ต.บางเพงิ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8428) 8428 หนิคลุก หนิย่อยโรงเรียนวัดบางมะขาม ต .คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8429) 8429 ถนนคสล.โรงเรียนบา้นม่วงงาม ต.ร่อนพบิลูย์ อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8430) 8430 ทรายถมโรงเรียนวัดบา้นงาม ต .คลองกระบอื อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8431) 8431 ทรายถมโรงเรียนวัดตรงบน ต.คลองกระบอื อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8432) 8432 ทาสีโรงเรียนวัดธงทอง ต.เสาธง อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8433) 8433 ผนังไม้ ทาสีโรงเรียนวัดเทพมงคล ต.ควนเกย อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8434) 8434 ผนังก่ออิฐบล๊อกคาน ถมดินลูกรัง หนิเกล็ดโรงเรียนวัดควนเกย ต.ควนเกย อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8435) 8435 ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดพระอานนท ์ต.เสาธง อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8436) 8436 โครงสร้างคอนกรีต หลังคาเหล็กโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษ ีต .ร่อนพบิลูย์ อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8437) 8437 พืน้ปกูระเบือ้ง พืน้ปนูทรายโรงเรียนบา้นปา่แชง ต .เสาธง อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8438) 8438 ถนนคสล.โรงเรียนวัดทุง่หล่อ ต.ควนชุม อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8439) 8439 ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นกลอง ต.ควนพงั อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8440) 8440 ดินถม ขอนคันคอนกรีต บล๊อกตัวหนอนโรงเรียนร่อนพบิลูย์ ต .ร่อนพบิลูย์ อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8441) 8441 โครงหลังคาเหล็ก หลังคาเหล็ก หน้าต่างโรงเรียนวัดวัวหลุง ต.ควนชุม อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8442) 8442 ทาสีโรงเรียนบา้นทา่เจริญ ต.เสาธง อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8443) 8443 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัดสามัคยาราม ต .หนิตก อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8444) 8444 ทาสีโรงเรียนวัดโคกคราม ต.เสาธง อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8445) 8445 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นทุง่เลน ต.ควนชุม อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8446) 8446 ถนนคสล.โรงเรียนบา้นหนองกก ต.ร่อนพบิลูย์ อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8447) 8447 ถมดินโรงเรียนบา้นเกยเชน ต.ควนชุม อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8448) 8448 รางน้้าฝน กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดหนา ต .เสาธง อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8449) 8449 ทาสีโรงเรียนวัดคันธมาลี ต.ควนชุม อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              



     หนา้ที ่338

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8450) 8450 ทาสีโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ต.ร่อนพบิลูย์ อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8451) 8451 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดเขาน้อย ต.ร่อนพบิลูย์ อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8452) 8452 หน่าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นปลายราง ต.หนิตก อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8453) 8453 ทาสีโรงเรียนวัดปลายสระ ต.ควนพงั อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8454) 8454 ประตู ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสุนทราภบิาล ต.ควนพงั อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8455) 8455 พืน้ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองมาก ต .ควนเกย อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8456) 8456 ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยไม้แก่น ต.ร่อนพบิลูย์ อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8457) 8457 ถนนคสล.โรงเรียนบา้นด่าน ต.ควนพงั อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8458) 8458 ประตู แผงบงัแดด ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยหาร ต .หนิตก อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 200,000              
 (8459) 8459 ประตูโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์7 ต.เสาธง อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8460) 8460 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดธาราวง ต .หนิตก อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 149,000              
 (8461) 8461 ถนนคสล.โรงเรียนวัดเทพนมเชือด ต.ร่อนพบิลูย์ อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8462) 8462 ทาสีโรงเรียนวัดมัชฌิมภผูา ต.ร่อนพบิลูย์ อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8463) 8463 ถมหนิย่อย ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นควนรุย ต .เสาธง อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8464) 8464 ผนังก่ออิฐ ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม ต.ร่อนพบิลูย์ อ.ร่อนพบิลูย์ จ.

นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8465) 8465 พืน้ปกูระเบือ้ง กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดถลุงทอง ต .หนิตก อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8466) 8466 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่ไทร ต .หนิตก อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8467) 8467 พืน้ปกูระเบือ้ง ลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนวัดถ้า้เขาแดง ต .หนิตก อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8468) 8468 พืน้ปกูระเบือ้ง เหล็กดัดโรงเรียนบา้นหวัปอ ต .บา้นเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8469) 8469 พืน้ปกูระเบือ้ง ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นปากเชียร ต .ทอ้งล้าเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 200,000              
 (8470) 8470 กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดบางทองค้า ต.บา้นเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8471) 8471 ทาสีโรงเรียนวัดทาบทอง ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8472) 8472 ฝ้าเพดาน พืน้คสล. ทรายถมโรงเรียนบา้นเนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8473) 8473 พืน้ปกูระเบือ้ง โครงสร้างไม้ ทาสีโรงเรียนวัดทา้ยทะเล ต .การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8474) 8474 หน้าต่าง ลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนบา้นศาลาตะเคียน ต .การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8475) 8475 ดินถมโรงเรียนบา้นน้้าบอ่ ต.แม่เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8476) 8476 ประตู หน้าต่าง ฝาไม้อัดโรงเรียนวัดคงคาวดี ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8477) 8477 ฝ้าเพดาน เชิงชายไม้โรงเรียนวัดบา้นเนิน ต.บา้นเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8478) 8478 ทรายถม พืน้คสล. พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดคลองขยัน ต .บา้นกลาง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8479) 8479 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดทายิการาม ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8480) 8480 ฝ้าเพดาน พืน้คสล. ทรายถมโรงเรียนบา้นคงคาล้อม ต .แม่เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8481) 8481 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดบอ่ล้อ ต .แม่เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8482) 8482 ทาสีโรงเรียนบา้นเกาะทวด ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8483) 8483 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นนา ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8484) 8484 ทรายถม พืน้คสล. พืน้ปกูระเบือ้ง ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นดอนโรง มิตรภาพที ่196 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ 

จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8485) 8485 พืน้ปกูระเบือ้ง พืน้คสล .โรงเรียนวัดสระแก้ว ต.ทา่ขนาน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8486) 8486 พืน้ไม้ ฝาไม้โรงเรียนบา้นบางด้วน ต.แม่เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8487) 8487 ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบางพระ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8488) 8488 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดบางยิ่ว ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
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 (8489) 8489 ฝาผนังส้าเร็จโรงเรียนวัดแดง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8490) 8490 ถมดินโรงเรียนบา้นทุง่ขวัญแก้ว ต.แม่เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8491) 8491 หน้าต่าง พืน้ไม้โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ ต.บา้นเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8492) 8492 ถนนคสล.โรงเรียนวัดทวยเทพ ต.บา้นเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8493) 8493 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดทองพนู ต .เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8494) 8494 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดสระโพธิ์ ต.เสือหงึ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8495) 8495 พืน้คสล. พืน้ปกูระเบือ้ง ประตู ถมดินลูกรังโรงเรียนชุมชนวัดทา่ลิพง ต .การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              

 (8496) 8496 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นพดุหง ต .หนิตก อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8497) 8497 ทาสีโรงเรียนบา้นทุง่โปะ๊ ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8498) 8498 ประตู หน้าต่าง พืน้คสล.โรงเรียนบา้นวังหอน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8499) 8499 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นควนมิตร ต .วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8500) 8500 ทาสีโรงเรียนวัดโคกทราง ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8501) 8501 ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสี ไฟฟา้โรงเรียนวัดควนเถียะ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8502) 8502 พืน้ปกูระเบือ้ง ปบูล๊อกตัวหนอนโรงเรียนบา้นควนเงิน ต .บา้นตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8503) 8503 พืน้ปกูระเบือ้ง ประตูโรงเรียนบา้นทา่ไทร ต .วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8504) 8504 พืน้ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดวังกลม ต .บา้นตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8505) 8505 พืน้คสล.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8506) 8506 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนวัดหนองจิก ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8507) 8507 ทาสีโรงเรียนบา้นพรุบวั ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8508) 8508 ทาสีโรงเรียนบา้นนางหลง ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8509) 8509 ประตู หน้าต่าง เหล็กดัด ผนังก่ออิฐโรงเรียนบา้นควนมุด ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8510) 8510 พืน้ปกูระเบือ้ง ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนวัดควนยาว ต .เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8511) 8511 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุมแป ต .บา้นตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8512) 8512 กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นตูล ต.บา้นตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8513) 8513 ทาสีโรงเรียนวัดควนเคร็ง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8514) 8514 กันสาดเหล็กโรงเรียนบา้นลานนา ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8515) 8515 ผนังไม้อัด ประตูโรงเรียนบา้นทุง่ใหญ่ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8516) 8516 ถมดินโรงเรียนบา้นใสถิน ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8517) 8517 ถนนคสล.โรงเรียนบา้นหว้ยโส ต.ทา่ประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8518) 8518 ทาสีโรงเรียนบา้นทุง่ใคร ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8519) 8519 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนวัดรักขิตวัน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8520) 8520 ลวดตาข่าย รางน้า้ฝน ทาสีโรงเรียนบา้นควนชิง ต .เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8521) 8521 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดปากควน ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8522) 8522 เสาคสล.โรงเรียนวัดควนปอ้ม ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8523) 8523 เหล็กดัด หน้าต่าง ประตู ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดเขาล้าปะ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8524) 8524 ฉาบปนู ทาสีโรงเรียนบา้นหนองหนิ ต .ทา่เสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8525) 8525 ถนนคสล. พืน้คสล.โรงเรียนบา้นบางน้อย ต.ทา่เสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8526) 8526 กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดทา่เสม็ด ต.ทา่เสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8527) 8527 พืน้คสล.โรงเรียนวัดจิกพนม ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8528) 8528 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม .173 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
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 (8529) 8529 ถนนลาดยางโรงเรียนวัดไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8530) 8530 กระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทุง่ไม้ไผ่ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8531) 8531 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นชะอวด ต .ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 200,000              
 (8532) 8532 ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นขอนหาด ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8533) 8533 หน้าต่าง พืน้ปกูระเบือ้ง รางน้้าฝนโรงเรียนเขาพระทอง ต .เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8534) 8534 ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหว้ยแหยงราษฎร์ภเูก็ตอุทศิ ต.ทา่ประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8535) 8535 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นตรอกแค ต .ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8536) 8536 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นดอนตาสังข์ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8537) 8537 ฝาไม้ส้าเร็จ ทาสีโรงเรียนบา้นปากบางกลม ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8538) 8538 กระเบือ้งหลังคา โถส้วม พืน้ปกูระเบือ้ง ผนังบกุระเบือ้ง ประตูโรงเรียนบา้นทุง่โชน ต .เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.

นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8539) 8539 ทาสีโรงเรียนวัดควนใส ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8540) 8540 ประตู หน้าต่าง กระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดทา่สะทอ้น ต .ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8541) 8541 พืน้คสล.โรงเรียนบา้นดอนโตนด ต.เสือหงึ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8542) 8542 พืน้คสล.โรงเรียนวัดพระหอม ต.บา้นกลาง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8543) 8543 ประตู หน้าต่าง กระเบือ้งหลังคา เสาคสล. ทาสีโรงเรียนวัดพศิาลนฤมิต ต.ร่อนพบิลูย์ อ.ร่อนพบิลูย์ จ.

นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8544) 8544 ประตู พืน้คสล.โรงเรียนวัดดอนผาสุก ต.ควนชะลิก อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8545) 8545 ตะแกรงเหล็ก โครงเหล็กโรงเรียนวัดอิมอญ ต.หวัไทร อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8546) 8546 ทรายถม พืน้คอร. พืน้ปกูระเบือ้ง ทอ่สแตนเลส ทาสีโรงเรียนบา้นเกาะสุด ต .เขาพงัไกร อ.หวัไทร จ.

นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8547) 8547 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหวัไทร ต .ควนชะลิก อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8548) 8548 ทาสีโรงเรียนวัดร่อนนา ต.ร่อนพบิลูย์ อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8549) 8549 โครงหลังคาเหล็ก กระเบือ้งหลังคา เสาคสล. ทรายถม ผนังก่ออิฐโรงเรียนวัดพระบาท ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่

 จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8550) 8550 ประตู โถส้วม ทาสี พืน้ปนูทรายโรงเรียนบา้นลากชาย ต .เขาพงัไกร อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8551) 8551 เสาคสล. ฝาไม้ ทาสีโรงเรียนวัดแหลม ต.แหลม อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8552) 8552 ถนนคสล.โรงเรียนวัดโคกยาง ต.ทรายขาว อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8553) 8553 ฝาไม้ส้าเร็จรูป ทอ่คสล. ทาสีโรงเรียนบา้นหน้าศาล ต.หน้าสตน อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8554) 8554 ฝาไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนวัดควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8555) 8555 หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นหนองบอน ต.หวัไทร อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8556) 8556 ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8557) 8557 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกทราย ต .ทรายขาว อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8558) 8558 ประตู โถส้วม พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี กระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นหว้ยน้้าเย็น มิตรภาพที่112 ต.ทรายขาว อ.หวั

ไทร จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8559) 8559 พืน้คสล. เสาคสล.โรงเรียนวัดทะเลปงั ต.หวัไทร อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8560) 8560 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดโคกสูง ต.แหลม อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8561) 8561 ถนนคสล.โรงเรียนชุมชนพบิลูสงคราม ต .ทา่ซอม อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8562) 8562 ทาสี ชั้นไม้โรงเรียนบา้นทา่เตียน ต.แหลม อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8563) 8563 ประตู โถส้วม กระเบือ้งปพูืน้ ทาสี กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดบอ่โพง ต .บา้นราม อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 150,000              



     หนา้ที ่341

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8564) 8564 เสาคสล. พืน้คสล. ถมดินลูกรัง หนิคลุก ขอบคันหนิโรงเรียนวัดรามแก้ว ต .รามแก้ว อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              

 (8565) 8565 พืน้คสล. ผนังก่ออิฐฉาบปนูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.เขาพงัไกร อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8566) 8566 ทาสี ไม้เนือ้แข็ง ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบา้นด่าน ต.ทา่ซอม อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8567) 8567 ถนนคสล.โรงเรียนวัดฉิมหลา ต.หน้าสตน อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8568) 8568 ทาสีโรงเรียนวัดปากระวะ ต.หน้าสตน อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8569) 8569 หน้าต่าง ประตูโรงเรียนวัดหน้าสตน ต.หน้าสตน อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8570) 8570 พืน้ปกูระเบือ้ง ตาข่ายเหล็กฉีกโรงเรียนวัดบา้นราม ต .บา้นราม อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8571) 8571 พืน้ไม้โรงเรียนบา้นสระนอก ต.ทา่ซอม อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8572) 8572 ฝ้าเพดาน กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดทา่เสริม ต.ทา่ซอม อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8573) 8573 ทาสีโรงเรียนบา้นปากพรุ ต.บางนบ อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8574) 8574 ฝาไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นศาลาแก้ว ต.หวัไทร อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8575) 8575 ผนังไม้อัด ประตู พืน้คสล. ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนวัดทา้ยโนต ต.แหลม อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8576) 8576 กระเบือ้งหลังคา พืน้ปกูระเบือ้ง ประตู อ่างล้างหน้าโรงเรียนวัดอู่แก้ว ต .ทรายขาว อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              

 (8577) 8577 พืน้คสล. ทรายถม หนิคลุกโรงเรียนวัดหวัค่าย (พศิาลอุปถัมภ์) ต.ทรายขาว อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8578) 8578 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัดปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8579) 8579 พืน้ไม้ ตงไม้ ฝาไม้ ผนังก่ออิฐ ทาสีโรงเรียนวัดบางตะพาน ต.เขาพงัไกร อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8580) 8580 กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษติ ต .ควนพงั อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8581) 8581 ถมดินโรงเรียนวัดสระเกษ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8582) 8582 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นล้าหกั ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8583) 8583 พืน้ปกูระเบือ้ง โถส้วม ประตูโรงเรียนทศันาวลัย ต .นาหมอบญุ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8584) 8584 ผนังก่ออิฐ ฉาบปนู คานเสาคสล. รางระบายน้้า ทาสีโรงเรียนวัดวังฆ้อง ต.สามต้าบล อ.จุฬาภรณ์ จ.

นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8585) 8585 เสาเหล็ก ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นชายควน ต.บา้นชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8586) 8586 พืน้ปกูระเบือ้ง กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นควนโตน ต .สามต้าบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8587) 8587 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเหนือคลอง ต .ทุง่โพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8588) 8588 ฝ้าเพดาน พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นคอพรุ ต .สามต้าบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8589) 8589 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นวังใส ต.สามต้าบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8590) 8590 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นไสหนิต้ัง ต.ทุง่โพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8591) 8591 พืน้ปกูระเบือ้ง กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นอายเลา ต .ทุง่โพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8592) 8592 ฝ้าเพดาน พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นคอกวัว ต .นาหมอบญุ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8593) 8593 เสาตอม่อ พืน้คสล. ผนังอิฐโปร่ง รางน้้าฝน ทาสี ประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดสมควร ต .ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์

 จ.นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8594) 8594 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดทุง่โพธิ์ ต .ทุง่โพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8595) 8595 ประตู หน้าต่าง พืน้คสล. ผนังก่ออิฐ ถมหนิ ทาสีโรงเรียนบา้นดอนทราย ต .ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.

นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8596) 8596 หน้าต่าง เหล็กดัดโรงเรียนบา้นไสขาม ต.บา้นชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8597) 8597 ร้ัวคอนกรีต พืน้คสล.โรงเรียนวัดชะอวด ต.บา้นชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8598) 8598 ผนังก่ออิฐ ฉาบปนู ฝาไม้ส้าเร็จรูป ทาสีโรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทศัน์ ต.ทุง่โพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8599) 8599 พืน้ปกูระเบือ้ง โถปสัสาวะ อ่างล้างหน้าโรงเรียนวัดนาหมอบญุ ต .นาหมอบญุ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              



     หนา้ที ่342

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8600) 8600 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8601) 8601 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดดอนรักษา ต .ทอ้งล้าเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8602) 8602 ประตู โถส้วม ทาสีโรงเรียนวัดดอนมะปราง ต.ทา่ประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8603) 8603 กระเบือ้งหลังคา เชิงชายไม้โรงเรียนบา้นทุง่บก ต .นาหมอบญุ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8604) 8604 ทาสีโรงเรียนตชด.บา้นควนมีชัย ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8605) 8605 ถมดินโรงเรียนบา้นบางปรง ต.เสือหงึ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8606) 8606 ทรายถม พืน้คสล. พืน้ปกูระเบือ้ง กระเบือ้งหลังคา โถส้วม ประตู โรงเรียนบา้นทา่ขนาน ต .บา้นเนิน อ.เชียรใหญ่ 

จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8607) 8607 กระเบือ้งหลังคา  ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบรูณาวาส ต .เขาพงัไกร อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8608) 8608 ถมดินโรงเรียนบา้นหนองนนทรี ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8609) 8609 ทาสีโรงเรียนบา้นล้าคลอง ต.หวัไทร อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8610) 8610 ทาสีโรงเรียนวัดควนสมบรูณ์ ต.ทา่ประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8611) 8611 สนาม ถมดินลูกรัง ถมหนิคลุก ทางเทา้คสล .โรงเรียนสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ต.แม่เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.

นครศรีธรรมราช
300,000              

 (8612) 8612 สนาม ถมดินโรงเรียนบา้นเกาะน้อย ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8613) 8613 ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสุวรรณเขต ต.ทุง่ใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8614) 8614 สปช. 2/28 ประตู -หน้าต่าง  แบบ 017 ประตู - หน้าต่าง โรงเรียนบา้นบางฉาง ต .สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 150,000              

 (8615) 8615 สปช. 105/29  กระเบือ้งหลังคา  ฝ้าเพดาน  ประตู - หน้าต่างโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต ต.เสาเภา อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช

200,000              

 (8616) 8616 สปช. 105/29  ฝ้าเพดาน  โรงเรียนบา้นต้นจันทน์ ต.ทุง่ปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8617) 8617 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเขาฝ้าย ต .ทุง่ใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8618) 8618 อาคารเรียน ป 1 ก. พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นช่องเขาหมาก ต .ส่ีขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8619) 8619 ลานอเนกประสงค์ พืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดเขาน้อย ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8620) 8620 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.102/26 : งานหลังคาโรงเรียนวัดเขาน้อย ต.กะหรอ อ.นบพต้ิา จ.นครศรีธรรมราช 100,000              

 (8621) 8621 อาคารหอ้งสมุด พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ประตู โรงเรียนวัดขรัวช่วย ต .เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8622) 8622 อาคารเรียน แบบ ป1ก : พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นพงัหรัน ต .นบพต้ิา อ.นบพต้ิา จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8623) 8623 อาคารเรียน ป 1 ก. หลังคา  ฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนวัดถ้า้เทยีนถวาย ต .ทุง่ปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8624) 8624 ปรับปรุงร้ัว ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นเผียน ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8625) 8625 อาคาร ป.1 ก 2 หลัง : งานประตู , ส้่วม : งานประตู, อาคารอเนกประสงค์ : งานประตูเหล็กโรงเรียนบา้นนบ ต.

กรุงชิง อ.นบพต้ิา จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8626) 8626 อาคารเรียนแบบ 004 : ติดต้ังเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง อาคารเรียนแบบ 017 : ติดต้ังเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนวัดนาเหรง ต.นาเหรง อ.นบพต้ิา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8627) 8627 สปช. 2/28 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดประทมุทายการาม ต .สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 200,000              
 (8628) 8628 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 : งานหลังคา,พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ

อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 : งานประตูโรงเรียนเคียงศิริ ต.นาเหรง อ.นบพต้ิา จ.นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8629) 8629 หลังคา  ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดคงคาวดี ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8630) 8630 สปช. 105/29  หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 150,000              



     หนา้ที ่343

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8631) 8631 อาคาร ป1 ก: งานประตู หน้าต่าง, พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดโรงเหล็ก ต.นบพต้ิา อ.นบพต้ิา จ.

นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8632) 8632 อาคารเรียน ป 1 ก. หลังคา ประตู - หน้าต่างโรงเรียนวัดชนาราม ต.ทุง่ปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8633) 8633 อาคารเรียน ป 1 ข. กระเบือ้งหลังคา สปช. 202/26 กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดจอมทอง ต.สิชล อ.สิชล จ.

นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8634) 8634 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นในตูล ต.นาเหรง อ.นบพต้ิา จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8635) 8635 อาคารเรียน ป 1 ก. พืน้ปกูระเบือ้ง อาคารเรียน 017  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนวัดปณัณาราม ต .ทุง่

ปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8636) 8636 อาคารเรียน สปช. 105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นคลองตีนเปด็ ต .ทุง่ใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8637) 8637 ปบูล๊อกทางเทา้โรงเรียนบา้นทุง่คร้ัง ต .เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8638) 8638 อาคารเรียนชั่วคราวสามัญ ฝ้าเพดาน  อาคารเรียน สปช. 102/26  ประตูโรงเรียนบา้นปราบราษฏร์อุทศิ ต.ส่ีขีด 

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8639) 8639 อาคารเรียนแบบ 017 ก 2 หลัง : งานประตู-หน้าต่าง, พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, งานฝ้าเพดาน, งานทาสี อาคาร
เรียนแบบ สปช.105/26 : งานประตู อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 : งานประตู-หน้าต่าง, งานฝ้าเพดาน, 
งานทาสี ส้วม : งานประตูโรงเรียนบา้นโรงเหล็ก ต.นบพต้ิา อ.นบพต้ิา จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (8640) 8640 อาคารเรียน ป 1 ก./อาคารส้านักงาน  ผนัง ประตู โรงเรียนบา้นไสพลู ต .เปล่ียน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8641) 8641 ปรับปรุงร้ัว ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นพต้ิา ต.กรุงชิง อ.นบพต้ิา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8642) 8642 อาคารเรียน ป 1 ก. ทาสี  อาคารเรียน สปช. 105/29  ทาสี ปรับปรุงร้ัว ค.ส.ล. โรงเรียนวัดธารน้้าฉา ต.เทพราช 

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8643) 8643 อาคารเรียน แบบ สปช. 105 : งานทาสี
อาคารเรียน แบบ ป.1ก : งานทาสีโรงเรียนวัดเปยีน ต.กรุงชิง อ.นบพต้ิา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8644) 8644 อาคารเรียน แบบ 017 : งานทาสี, พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดคงคา ต .กะหรอ อ.นบพต้ิา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              

 (8645) 8645 อาคารเรียน ป 1 ก. ผนัง ประตู ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100,000              

 (8646) 8646 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นปากลง ต.กรุงชิง อ.นบพต้ิา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8647) 8647 อาคารเรียน ป 1 ก. ฝ้าเพดาน  ทาสี /อเนกประสงค์ สปช.202/26  ประตู  /โรงอาหาร ร้ัวลวดตาข่ายโรงเรียน

บา้นเขาทราย ต.เปล่ียน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8648) 8648 อาคาร สปช. 102/26  หน้าต่าง  ทาสีโรงเรียนวัดปากด่าน ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8649) 8649 อาคารเรียน แบบ 312 : งานหลังคา-รางน้้า 

อาคารเรียน แบบ 102/26 : งานฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดนากัน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8650) 8650 อเนกประสงค์ สปช. 201/26   ประตู ทาสี  โรงเรียนบา้นน้้าฉา ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8651) 8651 อาคารโรงอาหาร : งานหลังคาโรงเรียนบา้นชุมขลิง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8652) 8652 อาคารเรียนแบบ ป 1ก : พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นในเขียว 1 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 100,000              

 (8653) 8653 โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นน้้าขาว ต .ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8654) 8654 อาคารเรียน แบบ ป 1ก : งานฝ้าเพดาน, พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, งานทาสีโรงเรียนบา้นในเขียว 2 ต.ทอนหงส์ อ.

พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8655) 8655 อาคารเรียน ป 1 ก.หลังที ่ 1  ทาสี   อาคารเรียน ป 1 ก.หลังที ่2 ประตูโรงเรียนบา้นไสเหรียง ต.เปล่ียน อ.สิชล 
จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8656) 8656 อาคารเรียน แบบ ป 1ก : งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดปา่กิ่ว ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 100,000              



     หนา้ที ่344

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8657) 8657 อาคารเรียน 017  กระเบือ้งหลังคา  ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดชนสังขรณพจิิตร ต .เปล่ียน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 150,000              

 (8658) 8658 อาคาร สปช.105/29 2 หลัง : พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8659) 8659 อาคารเรียน ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดสุชน ต .ทุง่ใส อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8660) 8660 อาคารเรียน สปช. 104/26  ประตู - หน้าต่าง พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทุง่หวันา ต .ส่ีขีด อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8661) 8661 อาคารเรียน แบบ ป1 ก : งานฝ้าเพดาน
อาคารโรงอาหาร : งานหลังคา, งานฝ้าเพดาน
ส้วม : งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดโทเอก ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8662) 8662 อาคารหอ้งสมุด ฝ้าเพดาน  ผนังโรงเรียนวัดกลาง ต .ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8663) 8663 อาคารเรียน ป 1 ก. พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ทาสีโรงเรียนบา้นเขาใหญ่ ต .เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8664) 8664 อาคารหอประชุม: งานหลังคา, งานฝ้าเพดาน /

อาคารเรียนแบบ 017 : งานหลังคา /
ส้วมแบบ 601/26 : งานหลังคา, งานประตูโรงเรียนวัดเขาขุนพนม ต.บา้นเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (8665) 8665 อาคารอเนกประสงค์ พิน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดสุธรรมาราม ต .ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8666) 8666 อาคารเรียน แบบ 105/29: พืน้ปกูระเบือ่งเคลือบ / ถนนคอนครีต ค.ส.ลโรงเรียนวัดใหม่ ต.ทอนหงส   ์อ.พรหมคีรี

 จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8667) 8667 อาคารเรียน สปช. 105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเขายวนเฒ่า ต .เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 150,000              

 (8668) 8668 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29: งานฝ้าเพดาน,งานทาสี / อาคารเรียนแบบ 015 : งานฝ้าเพดาน, งานทาสี 
โรงเรียนวัดพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8669) 8669 ปรับปรุงร้ัว ค.ส.ล. ตามแบบโรงเรียนวัดศิลาชลเขต ต.เปล่ียน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8670) 8670 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2 หลัง : งานฝ้าเพดาน / สนามเด็กเล่น : งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองแคว ต .

พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8671) 8671 อาคารเรียน ป 1 ก. กระเบือ้งหลังคา พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบา้นปลายทอน ต .ทุง่ปรัง อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8672) 8672 อาคารเรียนแบบ 017 : งานฝ้าเพดาน / โรงอาหาร : งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเขาปนู ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี 
จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8673) 8673 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26: งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดสากเหล็ก ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8674) 8674 อาคารเรียน แบบ ป1ก. : พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.

นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8675) 8675 อาคารเรียน แบบ ป1ก : งานหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานรางรับน้้าฝน / 
อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานรางรับน้้าฝนโรงเรียนวัดทา้วโทะ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8676) 8676 อาคารเรียนแบบ ป1ก: พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ,งานทาสี / 
โรงอารหาร : พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ /
อาคาร สปช.201 : งานทาสี 
โรงเรียนวัดโยธาธรรม ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8677) 8677 ปรับปรุงถนนภายใน ร.ร. เปน็ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนวัดโมคลาน ต.โมคลาน อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              



     หนา้ที ่345

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8678) 8678 อาคารแบบ สปช. 104/26 : พืน้ปกูระเบือ่งเคลือบโรงเรียนบา้นทา่ม่วง ต .ทอ้งเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 150,000              

 (8679) 8679 อาคารอเนกประสงค์  โครงหลังคา  ผนัง พืน้ ค .ส.ล. โรงเรียนวัดทางขึ้น ต.ทา่ขึ้น อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              

 (8680) 8680 อาคารเรียน : งานฝ้าเพดาน,งานประตู-หน้าต่าง,งานทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นบางโหนด ต.ขนอม อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช

200,000              

 (8681) 8681 อาคารเรียน : พืน้ปไูม้เนือ้แข็ง,งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ต.ขนอม อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8682) 8682 อาคารเรียน 017 กระเบือ้งหลังคา เชิงชายไม้เนือ้แข็ง  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ต .
สระแก้ว อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8683) 8683 ปรับปรุงถนนภายใน ร.ร. เปน็ พืน้ ค.ส.ล. โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ ต.โพธิ์ทอง อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8684) 8684 อาคารเรียน แบบ ป1ข. 2 หลัง : งานขัดพืน้ไม้และลงน้้ายาเคลือนเงาไม้ /

อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 : พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนวัดบางคู ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8685) 8685 อาคารเรียน ป 1 ก. ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่สูง ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8686) 8686 อาคารเรียน แบบ ป1ก : พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, งานหลังคาโรงเรียนบา้นเขาหวัช้าง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.

นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8687) 8687 ร้ัว ค.ส.ล. โรงเรียนบา้นสระบวั ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8688) 8688 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก: งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8689) 8689 อาคารเรียน 017 ผนัง  ทาสีโรงเรียนบา้นสองแพรก มิตรภาพที ่92 ต.โพธิ์ทอง อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8690) 8690 อาคารเรียน : พืน้ไม้เนือ้แข็ง , งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นทา่น้อย ต .ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8691) 8691 ร้ัว ค.ส.ล. โรงเรียนบา้นทุง่ชน ต.หวัตะพาน อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8692) 8692 อาคารเรียนแบบ ป1ก. : งานหลังคา โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8693) 8693 อาคารเรียน สปช. 105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ จมูกบนัไดโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์8 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่

ศาลา จ.นครศรีธรรมราช
200,000              

 (8694) 8694 อาคารเรียน แบบ ป1ก : งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นควนทอง(ประชาอุทศิ) ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8695) 8695 ส้วม โครงหลังคา กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนทา่ศาลา ต .ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 200,000              
 (8696) 8696 อาคารเรียน แบบ ป1ก. : งานหลังคา,งานฝ้าเพดาน,งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นวัดใน ต.ขนอม อ.ขนอม จ.

นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8697) 8697 อาคารเรียน แบบป1ก. : งานผนัง, งานทาสีโรงเรียนบา้นในเพลา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8698) 8698 อาคารเรียนแบบ ป1ก. : พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทา่จันทน์ ต .ทอ้งเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 100,000              

 (8699) 8699 อเนกประสงค์ สปช.  203/26  กระเบือ้งหลังคา /อาคารประกอบ กระเบือ้งหลังคา / ร้ัว ค.ส.ล. โรงเรียนบา้นทุง่
เกราะ ต.โมคลาน อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (8700) 8700 อาคารเรียนแบบ ป1ก. : งานประตู-หน้าต่าง, พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดคีรีวง ต.ทอ้งเนียน อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8701) 8701 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 205/26  พืน้ ค.ส.ล. ฝ้าเพดาน พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสี  อาคารเรียน 216 ล. 
เหล็กดัดประตู  - หน้าต่างโรงเรียนปทมุานุกูล ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (8702) 8702 อาคารเรียนแบบ ป1ก. : ปรับประดับพืน้, พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, พืน้ปนูทรายขัดหยาบทางเทา้โรงเรียนบา้นแขวง
เภา ต.ทอ้งเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8703) 8703 อาคารเรียน สปช.  2/28  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นในถุ้ง ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 200,000              
 (8704) 8704 อาคารเรียน ป 1 ก. กระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นหนองหว้า ต .ตล่ิงชัน อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8705) 8705 อาคารเรียน ประตู - หน้าต่าง โรงเรียนบา้นหน้าเขาวัด ต.ตล่ิงชัน อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8706) 8706 อาคารเรียนอนุบาล หน้าต่าง  ฝ้าเพดาน  / ลานอเนกประสงค์ พืน้ ค.ส.ล.  / อาคารอเนกประสงค์ พืน้ ค.ส.ล. 

ผนังโรงเรียนชุมชนใหม่ ต.ไทยบรีุ อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8707) 8707 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นพงัปริง ต .กลาย อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8708) 8708 โรงอาหาร : งานหลังคา, งานผนัง, งานประตู-หน้ต่าง / อาคาร 017 : เปล่ียนกระดานด้าเปน็กระดนไวทบ์อร์ด /

บริเวณโรงเรียน : คูระบายน้้า, ทอ่ระบายน้้าโรงเรียนวัดชลธาราม ต .ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8709) 8709 อาคารหอ้งสมุด เสาตอม่อ กระเบือ้งหลังคา โครงหลังคา ฝ้าเพดาน  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดเทวดาราม 
ต.ทา่ขึ้น อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8710) 8710 อาคารเรียน ป1ก. : งานฝ้าเพดาน,ไม้บวัโรงเรียนบา้นหนับเภา ต.สระแก้ว อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8711) 8711 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203 : พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นประชาอารี ต .โมคลาน อ.ทา่ศาลา จ.

นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8712) 8712 อาคารเรียน ป 1 ก. กระเบือ้งหลังคา  รางน้้าฝน โรงเรียนวัดจันทาราม ต .ตล่ิงชัน อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              

 (8713) 8713 อาคารเรียนแบบ ป1ก. : พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดยางงาม ต .ทา่ขึ้น อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8714) 8714 อาคารเรียน แบบ ป1ก. : งานผนัง, งานประตุ-หน้าต่างโรงเรียนวัดประดู่หอม ต.ทา่ขึ้น อ.ทา่ศาลา จ.

นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8715) 8715 อาคารเรียน สปช. 102/26 (2 หลัง)  หน้าต่าง ทาสี  /อาคารเรียน สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนวัดดอนใคร ต.
กลาย อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8716) 8716 ร้ัว ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. โรงเรียนวัดปลักปลา ต.ตล่ิงชัน อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8717) 8717 ส้วม : งานหลังคา, งานประตู, งานคอนกรีต, งานสุขภณัฑ์และก๊อกน้้าโรงเรียนบา้นฉาง ต .ดอนตะโก อ.ทา่ศาลา 

จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8718) 8718 อาคารเรียน แบบ ป.1ก. : พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ/ สนามฟตุบอล: ถมดินปรับระดับโรงเรียนบา้นปากดวด ต.กลาย
 อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8719) 8719 อาคารเรียน สปช. 105/26 ประตู  ทาสี  /อาคารเรียน ป 1 ก. ทาสีโรงเรียนวัดน้้าตก ต.สระแก้ว อ.ทา่ศาลา จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8720) 8720 หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ตามแบบโรงเรียนบา้นอินทนิน ต.สระแก้ว อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8721) 8721 ส้วม : พืน้ ค.ส.ล. ,พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, งานหลังคา, งานผนัง, งานประตู,งานสุขภณัฑ์, งานทาสีโรงเรียนบา้น

บอ่กรูด ต.กลาย อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8722) 8722 อาคารเรียน สปช. 201/26  ผนัง ประตู - หน้าต่างโรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ต.ดอนตะโก อ.ทา่ศาลา จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (8723) 8723 อาคารหอ้งสมุด โครงหลังคา กระเบือ้งหลังคา  ผนังโรงเรียนวัดนากุน ต .สระแก้ว อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              

 (8724) 8724 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 : งานประตู / อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 : พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, งานสี
โรงเรียนบา้นเราะ(อุทยัประชาสรรค์) ต.สระแก้ว อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8725) 8725 อาคารเรียน ป 1 ก. กระเบือ้งหลังคา โรงเรียนวัดพระเลียบ ต.ทา่ขึ้น อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8726) 8726 อาคารประกอบ: งานฝ้าเพดาน / อาคาร ป1ก. : งานประตู-หน้าต่าง / อาคาร สปช.102 : งานทาสีโรงเรียนวัดปา่

(โมคลาน) ต.โมคลาน อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8727) 8727 ปรับถนนภายใน ร.ร. เปน็พืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดโคกเหล็ก ต.ไทยบรีุ อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8728) 8728 ปรับปรุงถนนภายใน ร.ร. เปน็ พืน้ ค.ส.ล. โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ ต.โมคลาน อ.ทา่ศาลา จ.

นครศรีธรรมราช
150,000              

 (8729) 8729 อาคารเรียนแบบ ป1ก. : งานฝ้าเพดาน,งานแผ่นบงัแดด,งานทาสี  โรงเรียนบา้นชุมโลง ต.สระแก้ว อ.ทา่ศาลา จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8730) 8730 โรงอาหาร :  งานผนัง, งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นปากเจา ต.ตล่ิงชัน อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8731) 8731 อาคารเรียน สปช. 105/29  ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดยางทอง ต.โมคลาน อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8732) 8732 ปรับปรุง ถนนภายใน ร.ร. เปน็พืน้ ค.ส.ล. โรงเรียนวัดนางตรา ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8733) 8733 โรงอาหาร: งานหลังคาโรงเรียนบา้นสะพานหนั ต.ไทยบรีุ อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8734) 8734 อาคารเรียน เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนวัดสวนหมาก ต.โมคลาน อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (8735) 8735 สนามเด็กเล่น : งานปรับพืน้ดิน, งานร้ัว / อาคาร ป1ก. พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นส้านักม่วง ต.ทา่ขึ้น อ.

ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (8736) 8736 อาคารเรียน สปช. 105/29 ประตู - หน้าต่าง / อาคารเรียน ป 1 ก. พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดหมาย ต .ทา่
ขึ้น อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8737) 8737 อาคารเรียน สปช. 102/26 ประตู / อาคารอเนกประสงค์ กระเบือ้งหลังคา ประตู โรงเรียนบา้นวังหนิ ต .ดอน
ตะโก อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8738) 8738 ส้วม พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ประตู /โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ โครงหลังคา  พืน้ ค .ส.ล. /อาคารหอ้งประชุม
 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดพระอาสน์ ต .ไทยบรีุ อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8739) 8739 อาคารเรียน ป 1 ก. กระเบือ้งหลังคา  ประตู - หน้าต่าง โรงเรียนวัดปา่(ทา่ขึ้น) ต.ทา่ขึ้น อ.ทา่ศาลา จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (8740) 8740 ร้ัว ค.ส.ล. แบบมาตรฐาน สพฐ. โรงเรียนวัดสโมสร ต.โพธิ์ทอง อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (8741) 8741 หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 300,000              
 (8742) 8742 หอ้งเรียนปฐมวัย กระจก กรอบบานอลูมิเนียม กุญแจ แผ่นลูกฟกูอลูมิเนียม เหล็กแบน ทอ่เหล็ก เหล็กแผ่น 

โรงเรียนบา้นสระงาม ต.บา้นมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
99,000                

 (8743) 8743 อาคารเรียนแบบ 017ก หอ้งคอมพวิเตอร์ ฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียน แบบ 017 ทาสี โรงเรียนวัดหวัดงเหนือ
(บรรพตานุสรณ์) ต.หวัดง อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์

147,000              

 (8744) 8744 อาคารหอ้งสมุด  ทาสี  ประตูฉากพลาสติก  ประตูร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดบา้นมะเกลือ ต .บา้นมะเกลือ อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8745) 8745 อาคารหอ้งสมุด  หลังคาแผ่นเหล็รีลอนโรงเรียนวัดหวัง้ิว ต .เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8746) 8746 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 หอ้งวิทยาศาสตร์ งานเดินทอ่น้้า เหล็กฉาก ไม้อัดยาง ทาสี เทพืน้ลานโรงเรียน

บา้นคลองม่วง ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
150,000              

 (8747) 8747 อาคารเรียนแบบ ป.1ก ตึก หอ้งคอมพวิเตอร์ ทาสี ประตู หน้าต่าง อาคารหอ้งสมุด ทาสี ประตู หน้าต่าง อาคาร
หอประชุม ผนังคอนกรีต พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี โรงเรียนบา้นหนองหวัเรือ ต .มหาโพธิ อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์

145,600              

 (8748) 8748 อาคารเรียนแบบ 017 หลังคากระเบือ้ง โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ ต .เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 100,000              

 (8749) 8749 บา้นพกัครู (หอ้งดนตรีไทย)  พืน้ปกูระเบือ้ง  ประตู  ทาสี  สุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นเนินเวียง ต .บางมะฝ่อ อ.โกรก
พระ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8750) 8750 อาคารเรียนแบบ ป.1 จ หอ้งอัจฉริยะ ทาสี หอ้งสมุด ทาสีโรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.หวัดง
 อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8751) 8751 อาคารหอ้งสมุด  กรอบบานอลูมิเนียม  โช้คอัพ  กุญแจ  แผ่นลูกฟกูอลูมิเนียม  วงกบอลูมิเนียม  กระจกแผ่นสีชา
โรงเรียนบา้นต้นโพธิ์(ประชานุกูล) ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8752) 8752 ศาลาหอ้งสมุดเคล่ือนที ่ หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนวัดเนินมะขามงาม ต .หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์

 จ.นครสวรรค์
91,000                

 (8753) 8753 อาคารเรียนแบบ ป.1จ  พืน้ปกูระเบือ้ง  อาคารหอ้งสมุดสร้างเอง  หลังคากระเบือ้งลอนคู่  ทาสีโรงเรียนบา้นโพธิ์
งาม ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8754) 8754 อาคารเรียนแบบสามัญ  หน้าต่างไม้  ประตูไม้อัด  พืน้ไม้เนือ้แข็ง  ทาสีเงาไม้โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์
(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ต.ปากน้้าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

199,000              

 (8755) 8755 อาคารเรียน  แบบ ป.พเิศษ  ทาสี  พืน้ไม้เนือ้แข็ง  พืน้ปกูระเบือ้ง  ส้วม  แบบ 401 สปช.601/26  หลังคา
กระเบือ้งลอนคู่  สุขภณัฑ์โรงเรียนเขาทอง ต .เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

200,000              

 (8756) 8756 อาคารเรียนแบบ สปช 105/26  กระจกบานเล่ือนสีชา  ทาสีโรงเรียนวัดสันติธรรม ต.หนองกรด อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8757) 8757 อาคารเรียนแบบ  สปช  105/29  หลังคาแผ่นเหล็กลีดลอน  ฝ้าระแนงเหล็กโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม ต.บางม่วง
 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8758) 8758 อาคารเรียนแบบ  004  กรมสามัญ  พืน้ปกูระเบือ้ง  คอนกรีตโครงสร้างติดดิน  ขัดพืน้ไม้  โรงเรียนอนุบาลเก้า
เล้ียว(วัดเก้าเล้ียว ต.เก้าเล้ียว อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8759) 8759 อาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดทา่ทอง ต .นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 150,000              

 (8760) 8760 อาคารเรียน แบบ 2/28 ฝ้ากระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 199,500              
 (8761) 8761 อาคารเรียนแบบ  ป1ก./1  ทาสี   อาคารเรียนแบบ  ป1ก./2  ทาสีโรงเรียนวัดหนองกระโดน ต.หนองกระโดน อ.

เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
150,000              

 (8762) 8762 อาคารเรียน แบบ 017 อาคารเรียน แบบ 017 ประตูบานทบึ ทาสี โรงอาหาร หลังคากระเบือ้ง ส้วม แบบ สปช .
601/26 ประตูบานทบึโรงเรียนวัดพนัลาน ต.พนัลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8763) 8763 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  หลังคากระเบือ้งลอนคู่  ทาสี  โรงเรียนบา้นสระบวั ต .นิคมเขาบอ่แก้ว อ.พยุหะ
คีรี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8764) 8764 อาคารเรียนแบบ  ป.1ฉ  หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  โรงเรียนวัดหนองโก ต .หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 150,000              

 (8765) 8765 อาคารเรียนแบบ  017  ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์  กระเบือ้งลอนคู่  ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดบา้นแก่ง ต .บา้นแก่ง อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8766) 8766 อาคารเรียน แบบ 017 ฝ้าเพดาน ผนัง ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ ต.เขาดิน อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8767) 8767 อาคารเรียนแบบ สปร.105/29  งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) ต.ทา่น้้าอ้อย 

อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
150,000              

 (8768) 8768 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ พืน้ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นทา่จันทน์(ส้าลีประชานุเคราะห)์ ต.พนัลาน อ.ชุมแสง จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8769) 8769 อาคารเรียน แบบ ป 017 พืน้คอนกรีต พืน้ปกูระเบือ้ง สนามวอลเล่ย์บอล พืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นทา่จันทน์ (ศัก
ดี) ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8770) 8770 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนเขาสามยอด ต.เขากะลา อ.
พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

99,000                

 (8771) 8771 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 หลังคากระเบือ้งลอนคู่ อาคารเรียน แบบ ป .1 ก (ตึก) ทาสีโรงเรียนวัดหนอง
พรมหน่อ ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8772) 8772 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดดงกะพี ้ต.ทา่ไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 149,900              
 (8773) 8773 อาคารเรียน แบบ ป.1ก(ตึก) หลังคากระเบื่้องลอนคู่ ฝ้าเพดาน ประตูโรงเรียนวัดวังหนิ ต.วัดไทร อ.เมือง

นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
100,000              



     หนา้ที ่349

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8774) 8774 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานฝ้ากระเบือ้ง พืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ ต .มหาโพธิ อ.เก้าเล้ียว จ.

นครสวรรค์
150,000              

 (8775) 8775 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง ประตู ทาสีโรงเรียนวัดหนองโรง ต .หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์
 จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8776) 8776 อาคารเรียน สปช 105/25 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ทาสีโรงเรียนบา้นช่อกระถินพฒันา ต.หนองปลิง อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8777) 8777 อาคารเรียน สปช 105/29 แผงกันแดด แผงลวดตะข่าย ทาสีโรงเรียนวัดคลองคาง (แดงประชานุกูล) ต.บงึเสนาท 
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

143,600              

 (8778) 8778 อาคารเรียนแบบชุมชนสร้างกันเอง หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ฝ้าเพดานโรงเรียนสังข์บญุธรรมราษฎร์นุสรณ์ ต .เขา
ดิน อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8779) 8779 อาคารเรียน แบบ 414 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี กระจกเงา ชั้นเหล็ก ประตูมุง้ลวด กระจกบานเล่ือนโรงเรียนอนุบาล
นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

300,000              

 (8780) 8780 อาคารเรียน สปช. 105/29 เทพืน้ปนูซีเมนต์ ทาสี อาคารเรียน ป1จ.ตึก เทพืน้ปนู ทาสี  อาคารอเนกประสงค์ 
สปช.203/26 เปล่ียนประตูไม้ ทาสี บา้นพกัครู ปกูระเบือ้ง ส้วมแบบ สปช.601/16 หลังที1่ ทาสี ส้วมแบบ สปช.
601/16 หลังที2่ ทาสีโรงเรียนวัดหวัดงใต้(บางทองประชาสรรค์) ต.หวัดง อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8781) 8781 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนราษฎร์อุทศิ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.
นครสวรรค์

150,000              

 (8782) 8782 อาคารเรียน แบบ ป.2ข ผนังไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนประชาอุทศิ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8783) 8783 อาคารเรียนแบบ ป.1จ หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนวัดดงเมือง ต.เขาดิน อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ 99,000                
 (8784) 8784 อาคารเรียนแบบสร้างเอง พืน้ปกูระเบือ้ง ปรับระดับโรงเรียนบา้นแหลมยาง ต .เก้าเล้ียว อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ 95,000                

 (8785) 8785 อาคารเรียนแบบ 017 งานซ่อมประตู ทาสี งานซ่อมหน้าต่าง ทาสี โรงเรียนบา้นทา่เตียน ต.ทา่ไม้ อ.ชุมแสง จ.
นครสวรรค์

84,000                

 (8786) 8786 อาคารเรียนแบบ017 ทาสีฝ้าเพดาน ระเบยีงทาสีโรงเรียนวัดบงึน้้าใส ต.บา้นมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์

99,100                

 (8787) 8787 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสี อาคารอนุบาล ทาสีโรงเรียนวัดบริรักษป์ระชาสาร ต .หนองกระโดน อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8788) 8788 อาคารเรียนแบบ017ไม้ พืน้ปกูระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ017ปนู พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี ส้วมแบบ สปช .604/45
โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8789) 8789 อาคารเรียนแบบ คสล. ทาสีโรงเรียนบา้นปากดง(เทยีนศรีประสิทธิ์) ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 93,400                

 (8790) 8790 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข งานหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี ต.บงึเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8791) 8791 อาคารเรียนแบบสปช.0105/29 ทาสีโรงเรียนวัดเขามโน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8792) 8792 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดเนินสะเดา ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8793) 8793 อาคารเรียนแบบ017 หลังคาเหล็กรีดลอน งานฝ้าโรงเรียนบา้นเนินพะยอม ต.หวัดง อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ 99,000                
 (8794) 8794 ส้วม แบบ สปช.601/26 สุขภณัฑ์ ทาสีโรงเรียนวัดหนองแพงพวย ต.หนองเต่า อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ 89,000                
 (8795) 8795 อาคารเรียนแบบ 017 ตึก งานประตู-หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนศึกษาศาสตร์ ต.หนองเต่า อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ 100,000              

 (8796) 8796 อาคารเรียนแบบ017 ทาสี งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนวัดดอนใหญ่ ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 100,000              



     หนา้ที ่350

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8797) 8797 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสามัคคีธรรม ต .หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.

นครสวรรค์
100,000              

 (8798) 8798 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหาดสูง ต .หาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8799) 8799 อาคารเรียนแบบ สปช.202/26 หลังคากระเบือ้งลอนคู่ งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดรังงาม ต .พระนอน อ.เมือง

นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
99,000                

 (8800) 8800 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 พืน้กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนวัดหนองเต่า ต.หนองเต่า อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ 149,000              

 (8801) 8801 อาคารเรียนแบบอื่นๆ งานประตูลูกบดิบานพบัโรงเรียนวัดใหม่ ต.น้้าทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 98,000                
 (8802) 8802 อาคาร ป 1 ก ฝ้ากระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 99,000                
 (8803) 8803 อาคารเรียน สปช.202/26 ฝ้ายิปซัมบอร์ด อาคารเรียน แบบ ป.1 ก รางน้้าทอ่รับน้้าฝนสแตนเลสโรงเรียนบา้น

บอ่ดินสอพอง ต.พหลโยธิน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
100,000              

 (8804) 8804 อาคารเรียนสปช.017 หลังคากระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนวัดสมานประชาชน ต .หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8805) 8805 อาคารเรียนแบบ017 ผนังไม้ตีทบัเกล็ด ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ 100,000              

 (8806) 8806 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก พเิศษ ทาสี ลูกกรงบนัไดโรงเรียนบา้นหว้ยร้ัว (เสนาณรงค์อุปถัมภ)์ ต.หนองเต่า อ.เก้า
เล้ียว จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8807) 8807 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 กั้นหอ้งประตูกระจก อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.206/26 กั้นหอ้งประตู
กระจกโรงเรียนวัดทา่โก ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8808) 8808 อาคารเรียนแบบ 017 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) ต.เกรียงไกร อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8809) 8809 อาคารเรียนแบบ ป.1ก พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเขาถ้า้พระ ต .เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8810) 8810 อาคารเรียนแบบสปช.105/29 ฝ้ากระเบือ้งโรงเรียนวัดเกาะแก้ว ต.บา้นแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 99,000                
 (8811) 8811 อาคารเรียนแบบ 008 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี มุง้ลวด อาคารเรียนแบบ สปช .103/26 งานประตู-หน้าต่างโรงเรียน

วัดวังสวัสดี ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
99,000                

 (8812) 8812 อาคารเรียนแบบ 071 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี ลานคอนกรีตโรงเรียนบา้นคุ้งวารี ต .บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8813) 8813 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง กั้นหอ้งกระจก อาคารเรียนแบบ สปช .008 กั้นหอ้ง-ประตูกระจก
โรงเรียนวัดยางขาว ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8814) 8814 อาคารเรียนแบบ ป 017 หลังคากระเบือ้ง ผนังยิปซ่ัม ทาสีโรงเรียนวัดทา่นา ต .เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 100,000              

 (8815) 8815 ส้วม แบบ สปช.601/26 (2ที)่ หลังคากระเบือ้ง ส้วม แบบ สปช.601/26 (4ที)่ หลังคากระเบือ้ง  ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดหนองเขนง ต .หนองกรด อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8816) 8816 อาคารเรียนแบบ 004 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นทุง่ตาทัง่(ศิริราษฎร์บ้ารุง) ต.หนองเต่า อ.เก้าเล้ียว จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8817) 8817 อาคารเรียนแบบ ป1 จ ฝ้าเพดาน ผนังไม้ตีทบัเกล้ดโรงเรียนวัดทพัชุมพล ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8818) 8818 อาคารเรียน สปช.105/2529 งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานทาสีโรงเรียนวัดวังไผ่ ต.
นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8819) 8819 ส้วม แบบ สปช.601/26 หลังคากระเบือ้ง พืน้ปนูทราบ พืน้ปเูซรามิค ผนังกระเบือ้ง ประตู อ่างล้างหน้า ทาสี 

ส้วม (สร้างเอง 4 ทีน่ัง่) หลังคากระเบือ้ง พืน้ปนูทราย ผนังคอนกรีต ส้วม แบบ สปช .603/29 หลังคากระเบอืง 
ทาสี ร้ัวโรงเรียน ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภยัประชานุกูล) ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8820) 8820 อาคารแบบ ป.1ฉ. พืน้ไม้ แลกเกอร์เงาโรงเรียนวัดบางไซ ต .พกิุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8821) 8821 อาคารเรียนแบบ 017 หลังคากระเบือ้งลอนคู่ ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดยางงาม (ประชาพฒันา) ต.บางม่วง อ.เมือง

นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
100,000              

 (8822) 8822 อาคารเรียนแบบ 004 ฝ้ากระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัดดอนสนวน ต.ทบักฤชใต้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8823) 8823 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 กั้นหอ้ง ประตู กระจกโรงเรียนบา้นดอนกระชาย ต .ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.

นครสวรรค์
100,000              

 (8824) 8824 อาคารเรียนแบบ 017 ฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานบนัไดโรงเรียนวัดบา้นลาด ต .บางเคียน อ.
ชุมแสง จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8825) 8825 อาคารเรียนแบบ ป.1 จ. อาคารเรียนแบบ สปช.102 โรงอาหาร งานประตูหน้าต่าง เหล็กดัด พืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนสระวิทยา ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

99,000                

 (8826) 8826 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นประชาสามัคคี ต .บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 99,000                
 (8827) 8827 อาคารโรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัดหนองปลิง ต .หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (8828) 8828 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานประตู-หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดเขาบอ่พลับ ต.ม่วงหกั อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 98,000                
 (8829) 8829 อาคารเรียน ป.1 ก งานหน้าต่าง ประตู มุง้ลวดโรงเรียนบา้นเขาปนู ต .นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 99,000                
 (8830) 8830 อาคารเรียนแบบ ป 1 ซ หลังคาสังกะสีโรงเรียนวัดบางเคียน ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 97,000                
 (8831) 8831 อาคารเรียน ป 1ก ตึก งานหน้าต่างประตู ทาสีโรงเรียนวัดโปง่สวรรค์ ต.นิคมเขาบอ่แก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 100,000              

 (8832) 8832 อาคารแบบ สปช 107  ฝ้าเพดาน ผนังกระเบือ้งโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8833) 8833 อาคารเรียนแบบ สปช 104/26 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน โครงเหล็กโรงเรียนบา้นบงึหมัน(นิรภยัประชานุเคราะห์)

 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
99,000                

 (8834) 8834 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ผนังไม้ตีทบัเกล็ด โรงเรียนบา้นเขาไม้เดน ต.ทา่น้้าอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 99,800                
 (8835) 8835 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข(ไม้) ฝาไม้ยาง ฝาไม้ไฟเบอร์ ฝ้าเพดาน กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ต .

น้้าทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
100,000              

 (8836) 8836 อาคารเรียนแบบ 017 กระเบือ้งลอนคู่ งานหน้าต่างบานพบัโรงเรียนบา้นบางมะฝ่อ ต .บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.
นครสวรรค์

54,000                

 (8837) 8837 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ฝ้าเพดาน ผนังไม้อัด ทาสีโรงเรียนวัดหนองคล่อ ต.น้้าทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8838) 8838 อาคารเรียนแบบ ป1ข อาคาร1 งานฝาผนังไม้ ประตู อาคาร2 งานฝาผนังไม้ โรงเรียนบา้นหนองโพลง ต .หนอง

กระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
100,000              

 (8839) 8839 อาคารเรียน ป.1 ก.4 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสระเศรษฐี ต.น้้าทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8840) 8840 อาคารเรียนแบบ 017 ขัดพืน้ไม้ ทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.103 ขัดพืน้ไม้โรงเรียนวัดบางม่วง ต.วัดไทร อ.เมือง

นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
150,000              

 (8841) 8841 อาคารเรียน แบบ 105/29 ทาสีโรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทบักฤชกลาง) ต.ทงักฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 200,000              
 (8842) 8842 อาคารเอกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ทรายถม พืน้คอนกรีต พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดคลองยาง ต .บางเคียน 

อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
150,000              

 (8843) 8843 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/120 หลังคากระเบือ้ง ประตูเหล็ก ทาสีโรงเรียนบา้นหนองไม้แดง ต.นิคม
เขาบอ่แก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8844) 8844 อาคารเอนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) พืน้ปกูระเบือ่ง แผงลวดตาข่ายโรงเรียนวัดศรีอุทมุพร ต .หนองกรด อ.

เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
150,000              

 (8845) 8845 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 หลังคากระเบือ้งโรงเรียนวัดทบักฤชเหนือ ต .ทบักฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 149,000              
 (8846) 8846 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 203/26 ฝ้าเพดาน หน้าต่าง ประตูโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.

นครสวรรค์
200,000              

 (8847) 8847 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.204/26 พืน้คอนกรึตโรงเรียนวัดคลองบางเด่ือ ต .น้้าทรง อ.พยุหะคีรี จ.
นครสวรรค์

150,000              

 (8848) 8848 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สร้างเอง ฝ้าเพดาน ผนังไม้อัดซีเมนต์โรงเรียนวัดวังยาง ต .ตะเคียนเล่ือน อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8849) 8849 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 หลังคากระเบือ้ง พืน้คอนกรีต พืน้ปกูระเบือ้ง ปกูระเบือ้อ่างล้างจาน ส้วม แบ 
สปช.603/29 หลังคากระเบือ้งโรงเรียนวัดฆะมัง ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8850) 8850 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 เสาร้ัวคอนกรีต พืน้ส้าเร็จรูป ทอ่นเหล็กกวง พืน้ปกูระเบือ้ง ผนัง
คอนกรีต ทาสีโรงเรียนวัดทา่ซุด(เจริญศิลป)์ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8851) 8851 อาคารโรงอาหาร หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ถมพืน้โรงเรียนวัดมรรครังสฤษด์ิ ต .เขาดิน อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (8852) 8852 อาคารโรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้ง ฉาบปนู เดินทอ่โสโครก เดินท่้อน้้าดี คอนกรีตโครงสร้างติดติดโรงเรียนวัดปาก

คลองปลากด ต.พนัลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
100,000              

 (8853) 8853 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดทา่ล้อ ต .บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8854) 8854 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นคลองคล้า ต.เขาดิน อ.เก้าเล้ียว จ.
นครสวรรค์

99,000                

 (8855) 8855 ส้วม แบบ สปช.601/26 ประตู สุขภณัฑ์ ทาสี ผนังกระเบือ้ง พืน้ปกูระเบือ้ง อาคารโรงอาหาร แผงลวดตาข่าย 
โรงเรียนบา้นเนินศาลา ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8856) 8856 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 201/26 หลังคากระเบือ้ง แผงลวดตาข่าย ทาสี โรงเรียนศรีพลูราษฎร์สามัคคี ต .
หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8857) 8857 หลังคากันสาดทางเดิน เมทลัชีต โรงเรียนวัดนากลาง ต .นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (8858) 8858 รางระบายน้้าโรงเรียนชุมชนวัดบา้นหว้า 'ประชาประสาทวิทย์' ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (8859) 8859 งานระบบทอ่ระบายน้้าโรงเรียนวัดทา่ไม้ ต.ทา่ไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8860) 8860 เสาธง พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดหาดทรายงาม ต .วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8861) 8861 สนามฟตุบอล รางระบายน้้าโรงเรียนบา้นเนิน ต .โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 148,000              
 (8862) 8862 สนามบาสเก็ตบอล พืน้คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นหนองเต่า ต .เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8863) 8863 สนามวอลเล่ย์บอล พืน้คอนกรีต โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ ต .หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8864) 8864 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสี  ลานกีฬา  พืน้คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ)์ ต.

เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
150,000              

 (8865) 8865 สนามเด็กเล๋น หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ ต.พนัลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 92,000                
 (8866) 8866 รางระบายน้้า ลาน คสล.โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ ์ต.เขาดิน อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (8867) 8867 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8868) 8868 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนวัดสุบรรณาราม ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8869) 8869 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)โรงเรียนบา้นซับผักกาด ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (8870) 8870 ถนนคอนกรีต โรงเรียนวัดบา้นไร่ ต .พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8871) 8871 อาคารส้านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ผนังไม้อัด ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด ทาสี กระจก ช่องตาข่ายโรงเรียนสพป.

นครสวรรค์ เขต 1 ต.ปากน้้าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
300,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8872) 8872 อาคารเรียน แบบ ป.1จ ฝ้ากระเบือ้ง ทาสี ร้ัวโรงเรียน ทาสี โรงเรียนวัดกลางแดด ต .กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์

 จ.นครสวรรค์
100,000              

 (8873) 8873 อาคารเรียน แบบ 008 ดัดแปลง ผนักก่อคอนกรีตบล๊อก ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนย่านคีรี ต.เขากะลา อ.
พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8874) 8874 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสี ทางเทา้ผิวพืน้ทรายล้าง  ป.1 ก ตึก ทาสีโรงเรียนวัดศาลาแดง ต.ศาลาแดง อ.โกรก
พระ จ.นครสวรรค์

99,000                

 (8875) 8875 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดบา้นบน ต.ม่วงหกั อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 99,000                
 (8876) 8876 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเพดานและแผงบงัแดด งานหน้าต่าง อาคารเรียนแบบ 017

 งานเพดานและแผงบงัแดด งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นวังน้้าขาว ต .เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
150,000              

 (8877) 8877 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 หอ้งเรียน ใต้ถุนโล่ง งานพืน้ งานผนัง งาน
ฉาบปนู งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองสมบรูณ์ ต .แม่เปนิ อ.แม่เปนิ จ.นครสวรรค์

200,000              

 (8878) 8878 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานทาสีโรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8879) 8879 ปรับปรุง-ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนสวนปา่แม่กะสี ต.แม่เปนิ อ.แม่เปนิ
 จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8880) 8880 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนิดาด ต .แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (8881) 8881 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคา งานโครงหลังคาโรงเรียนบา้นหนองนมวัว ต .หนองนมวัว อ.

ลาดยาว จ.นครสวรรค์
100,000              

 (8882) 8882 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก. งานพืน้ งานโครงหลังคา งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบา้นหนองเสือ 
ต.หนองกรด อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8883) 8883 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นบอ่กะปงุ ต .บา้นไร่ อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์

150,000              

 (8884) 8884 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ก. ตึก งานฝ้าเพดาน หอ้งส้วม งานหลังคาโรงเรียนบา้นใหม่(ราษฎร์บรูณะ) 
ต.หนองกรด อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8885) 8885 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานประตูหน้าต่าง หอ้งส้วมแบบ 4 ทีน่ัง่ งานหลังคา หอ้งส้วมแบบ 5 
ทีน่ัง่ งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นมาบแก ต .มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8886) 8886 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นทุง่ตัน ต.บา้นไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 100,000              

 (8887) 8887 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดคลองสาลี ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8888) 8888 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้งเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุ
ริยศึกษา) ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8889) 8889 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก (หลังที ่1) งานทาสี งานปพูืน้ อาคารเรียนแบบ ป .1 ก. (หลังที ่2) งาน
ทาสีโรงเรียนบา้นหนองละมาน ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8890) 8890 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานหน้าต่าง งานพืน้โรงเรียนวัดด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพสัิย 
จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8891) 8891 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ตึก งานทาสีโรงเรียนวัด
คลองสองหน่อ ต.ตาสัง อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8892) 8892 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานพืน้โรงเรียนวัดหนองตางู ต.หนองตางู อ.บรรพตพสัิย จ.
นครสวรรค์

149,600              



     หนา้ที ่354

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8893) 8893 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด(แบบสร้างเอง (ถาวร) งานพืน้ โรงเรียนวัดเกาะเปา ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.

นครสวรรค์
100,000              

 (8894) 8894 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ก. งานหลังคา งานผนัง โรงเรียนชุมชนบา้นคลองเคียน (ประชาสามัคคี) 
ต.หนองกรด อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8895) 8895 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารประกอบ(สร้างเอง) งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองจิกรี ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8896) 8896 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 008 งานผนัง งานทาสีโรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ ต .วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8897) 8897 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.108/26 งานพืน้โรงเรียนวัดจันทร์ทอง ต.ตาสัง อ.บรรพตพสัิย จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8898) 8898 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/28 งานกันสาด งานเทพืน้ งานทาสีโรงเรียนอนุบาลบรรพตพสัิย
(วัดส้มเส้ียว) ต.ทา่ง้ิว อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8899) 8899 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองส้าราญ ต .วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8900) 8900 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส ต.หนองกรด อ.บรรพต
พสัิย จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8901) 8901 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ก. งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นตะแบกงาม ต .วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์

150,000              

 (8902) 8902 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานประตู งานเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นไทรทองสามัคคี ต .บา้นไร่
 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8903) 8903 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พเิศษ ICT งานก่อ งานฉาบ งานหน้าต่าง งานประตู งานพืน้ 
งานทาสีโรงเรียนบา้นบงึหล่ม ต.บา้นไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8904) 8904 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสี อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งาน
ทาสีโรงเรียนวัดหนองยาว ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8905) 8905 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บา้นมฤคทายวัน) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์
 จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8906) 8906 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง (ถาวร) งานพืน้โรงเรียนบา้นเขาจั๊กจั่น ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.
นครสวรรค์

150,000              

 (8907) 8907 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 จ งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองม่วง ต .วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8908) 8908 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/2556/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นเปราะ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.

นครสวรรค์
100,000              

 (8909) 8909 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานประตู งานพืน้ อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้โรงเรียนวัดเจริญผล
 ต.เจริญผล อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8910) 8910 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร (สร้างเอง) งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นบรีุรัมย์ ต .ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8911) 8911 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง (ถาวร) งานหลังคา งานฝ้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี ต.บงึปลาท ู
อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8912) 8912 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นปางขนุน ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์

150,000              

 (8913) 8913 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองไม้ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์

150,000              



     หนา้ที ่355

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8914) 8914 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนบา้นใหม่ศรีนคร ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 150,000              

 (8915) 8915 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 205/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลแม่เปนิ(บา้นตลุกตาสาม) ต.แม่เปนิ 
อ.แม่เปนิ จ.นครสวรรค์

200,000              

 (8916) 8916 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานหลังคา โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส ต.ตาขีด อ.บรรพตพสัิย จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8917) 8917 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานประตู โรงเรียนจันทราราษฎร์ ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8918) 8918 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สร้างเอง (ถาวร) งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง ต.บา้นไร่ อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8919) 8919 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ก.งานหลังคา งานพืน้ งานสี งานผนัง งานรากฐานโรงเรียนวัดสระแก้ว 
ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8920) 8920 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข งานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองน้้าแดง ต .บา้นไร่
 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8921) 8921 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นปางสุด ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 200,000              

 (8922) 8922 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานก่อผนัง งานฉาบ งานพืน้ งานฝ้า งานประตูหน้าต่าง อาคารเรียน
แบบ สปช.103/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นวังชุมพร ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

200,000              

 (8923) 8923 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานประตุหน้าต่างโรงเรียนวัดใหม่สามัคคี ต.
ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8924) 8924 ปรับปรุง-ซ่อมแซมหอ้งศิลปะและคหกรรม งานหลังคา งานเทพืน้ งานผนัง งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นทา่มะกรูด
 ต.แม่เปนิ อ.แม่เปนิ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8925) 8925 ปรับปรุง-ซ่อมแซมหอ้งคหกรรมแบบ(สร้างเอง) งานหลังคาโรงเรียนบา้นคลองน้้าโจนสาขาบา้นสระหลวง ต .แม่
วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8926) 8926 ปรับปรุง-ซ่อมแซมหอ้งสมุดแบบ (สร้างเอง) งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานประตูหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบา้นวัง
ส้าราญ ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8927) 8927 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุดแบบสร้างเอง (ถาวร) งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานหลังคาโรงเรียนวัดหนองไร่ 
ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8928) 8928 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 งานหลังคา งานโครงเหล็ก งานทาสีโรงเรียนไตรประชาสามัคคี ต .
วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8929) 8929 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดจิกลาด ต.หนองตางู อ.บรรพต
พสัิย จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8930) 8930 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง (ถาวร) งานฝ้าเพดาน โรงอาหารแบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียน
บา้นยอดหว้ยแก้วสาขาบา้นปางข้าวสาร ต .แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8931) 8931 ปรับปรุง-ซ่อมแซม ลาน คสล. อาคารโรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ ์ต .มาบแก อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์

150,000              

 (8932) 8932 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานตะแกรงลวด งานทาสี อาคารเรียนแบบ สปช .105/29 
งานตะแกรงลวด งานทาสี อาคารเรียนแบบ สปช .105/29 งานตะแกรง งานทาสี อาคารเรียนแบบ สปช .105/29 
งานเหล็กโรงเรียนบา้นโพธิ์ศรีสามัคคี ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8933) 8933 ปรับปรุง-ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นตลุก
ข่อยน้้า ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

150,000              



     หนา้ที ่356

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8934) 8934 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานทาสีโรงเรียนบา้นศรีทอง ต.หว้ยน้้าหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 150,000              

 (8935) 8935 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง งาน
หลังคา อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานพืน้โรงเรียนบา้นดงสีเสียด ต .สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8936) 8936 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงฝึกงาน) งานร้ัวตาข่าย งานก่อผนัง งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ งานลวด
ตาข่ายโรงเรียนบา้นวังหนิ ต.หว้ยน้้าหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8937) 8937 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) งานผนังโรงเรียนวัดทา่แรต ต .อ่างทอง อ.บรรพตพสัิย จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8938) 8938 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ งานหลังคา
โรงเรียนบา้นคลองน้้าโจน ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8939) 8939  ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารประกอบโรงอาหาร(แบบสร้าเอง) งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นดอนโม่ ต.สระแก้ว อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8940) 8940 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ ต.อ่างทอง อ.บรรพต
พสัิย จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8941) 8941 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคาร สปช.601 (ส้วม) งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังยิ้มแย้ม ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8942) 8942 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทุง่รวงทอง ต .
เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8943) 8943 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด(สร้างเอง) งานหลังคา งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นยอดหว้ยแก้ว ต .แม่
เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8944) 8944 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่ตะโก ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 100,000              

 (8945) 8945 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดคลองธรรม ต .หนองกรด 
อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8946) 8946 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองช้านาญ ต .ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8947) 8947 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26  งานประตู งานทาสี  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองคล้า 
ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8948) 8948 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสปช.202/26 งานพืน้โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร ต .ลาดยาว อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8949) 8949 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดสวนขวัญ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว 
จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8950) 8950 ปรับปรุง-ซ่อมแซมหอ้งสมุด งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสี งานพืน้โรงเรียนวัดบา้นคลอง ต .อ่างทอง อ.บรรพต
พสัิย จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8951) 8951 ปรับปรุง-ซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์ งานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองแฟบ ต .บา้นไร่ 
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8952) 8952 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้ อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองจิก ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8953) 8953 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้โรงเรียนวัดเขาสมุก ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว
 จ.นครสวรรค์

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8954) 8954 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26งานผนัง งานทาสี ร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนวัด

หนองกระทุม่ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
100,000              

 (8955) 8955 ปรับปรุง-ซ่อมแซมโรงอาหาร(สร้างเอง) งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองเจ็ดหาบ ต .ตาขีด อ.บรรพตพสัิย 
จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8956) 8956 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง(ถาวร) งานประตูหน้าต่าง งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองบอน
ใต้ ต.บา้นไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8957) 8957 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด งานหลังคา งานประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดหนองปลาไหล ต .ด่านช้าง อ.
บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8958) 8958 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารประกอบหอ้งสมุด งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นเขาแม่กระทู ้ต .แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์

150,000              

 (8959) 8959 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารประกอบโรงอาหารแบบสร้างเอง (ถาวร) งานก่อผนัง งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบา้น
เนินใหม่ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8960) 8960 ปรับปรุง-ซ่อมแซมโรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนกระดูกเนือ้ ต .หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8961) 8961 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น (แบบสร้างเอง) งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง งานประตู

หน้าต่าง งานเสา งานทาสีโรงเรียนวัดศรลัมพร์าษฎร์สามัคคีธรรม ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
100,000              

 (8962) 8962 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 (หอ้งวิทยาศาสตร์) งานหลังคา งานพืน้ งานประตูหน้าต่าง
โรงเรียนบา้นดอนพลอง ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8963) 8963 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/29 งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นพนาสวรรค์ ต .แม่เปนิ
 อ.แม่เปนิ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8964) 8964 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานแผงลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นศาลเจ้าไก่ต่อ ต .ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค์

200,000              

 (8965) 8965 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองน้้าเขียว ต.ทา่
ง้ิว อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8966) 8966 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นชุมม่วง ต .ชุมตา
บง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8967) 8967 ปรับปรุง-ซ่อมแซมหอ้งส้วม (หลังที ่1 ) งานหลังคา  หอ้งส้วม (หลังที ่2) งานหลังคาโรงเรียนบา้นไร่ไทรทองพระ
ยาลับแล ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8968) 8968 ปรับปรุง-ซ่อมแซมหอ้งสมุด งานพืน้ งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนวัดวิวิตตาราม ต .บางตาหงาย อ.บรรพตพสัิย 
จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8969) 8969 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานทาสีโรงเรียนบา้นสะเดาซ้าย ต.หว้ยน้้าหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 100,000              

 (8970) 8970 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานทาสีโรงเรียนบา้นดงคู้ ต.ตาขีด อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8971) 8971 ปรับปรุง-ซ่อมแซม แผงกั้นอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดตาสังใต้ ต .ตาสัง อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8972) 8972 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานฉาบ งานประตูหน้าต่าง งานหลังคาโรงเรียน

อนุบาลชุมตาบง ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
150,000              

 (8973) 8973 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานหลังคา งานฝ้าโรงเรียนวัดบา้นไผ่ ต.ตาสัง อ.
บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8974) 8974 ปรับปรุง-ซ่อมแซมหอ้งส้วม งานพืน้ ทีจ่อดรถจักรยานนักเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นลานตะแบก ต .แม่วงก์ อ.แม่
วงก์ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8975) 8975 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานพืน้ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียน
บา้นปางสวรรค์ ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (8976) 8976 ปรับปรุง-ซ่อมแซม ลาน คสล. โรงเรียนบา้นวังซ่าน ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (8977) 8977 ปรับปรุง-ซ่อมแซมบา้นพกัครู แบบสร้างเอง(ถาวร) งานหลังคา งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนบา้น

ตะกรุด ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
150,000              

 (8978) 8978 ปรับปรุง-ซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบสร้างเอง (ถาวร) งานหลังคา งานเสา งานเหล็กโรงเรียนบา้นคลองไทร ต .แม่เลย์
 อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8979) 8979 ปรับปรุง-ซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบสร้างเอง (ถาวร) งานหลังคา งานเสา งานเหล็กโรงเรียนบา้นคลองไทร สาขา
บา้นใหม่แม่เรวา ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8980) 8980 ปรับปรุง-ซ่อมแซมบา้นพกัครู งานทาสี งานหลังคา งานพืน้ สุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นยุบใหญ่ ต .แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8981) 8981 ปรับปรุง-ซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบกรมสามัญ(ร้ือย้าย) งานหลังคา งานเหล็ก งานประตูหน้าต่าง งานพืน้โรงเรียน
บา้นปางชัย ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

150,000              

 (8982) 8982  ปรับปรุง-ซ่อมแซม ลาน คสล.โรงเรียนวัดบา้นวังดินดาด ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8983) 8983 ปรับปรุง-ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานรากฐานร้ัวโรงเรียนบา้นง้ิวแบ ้ต .ตาขีด อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (8984) 8984 ปรับปรุง-ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นทุง่แม่น้้าน้อย ต .ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8985) 8985 ปรับปรุง-ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานคอนกรีตโรงเรียนวัดสังฆวิถี ต .เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (8986) 8986 ปรับปรุง-ซ่อมแซม ลาน คสล.โรงเรียนบา้นปางงู ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (8987) 8987 ปรับปรุง-ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานคอนกรีตโรงเรียนวัดบา้นไร่ ต .บา้นไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (8988) 8988 ปรับปรุง-ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานทาสี งานตาข่าย ปา้ยชื่อโรงเรียน งานก่ออิฐ งานฉาบ งาน คสล .โรงเรียนบา้น

เทพมงคลทอง ต.แมาวงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
100,000              

 (8989) 8989 ปรับปรุง-ซ่อมแซมงานร้ัวโรงเรียน งานเสา งานลวดหนามโรงเรียนบา้นดอนจังหนั ต .เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์

150,000              

 (8990) 8990 ปรับปรุง-ซ่อมแซมงานพืน้ คสล.โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บ้ารุง ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (8991) 8991 ปรับปรุง-ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดสวนหลวง ต.บา้นไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (8992) 8992 ปรับปรุง-ซ่อมแซม คสล.โรงเรียนบา้นศรีไกรลาศ ต.หว้ยน้้าหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (8993) 8993 ปรับปรุง-ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานลวดตาข่าย เหล็ก ทาสีโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ต .ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.

นครสวรรค์
200,000              

 (8994) 8994 ปรับปรุง-ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานรากฐานโรงเรียนบา้นตะเคียนงาม ต .วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (8995) 8995 ปรับปรุง-ซ่อมแซมทีแ่ปรงฟนั งานพืน้ งานหลังคา คสล . ทีจ่อดรถจักรยานนักเรียน งานพืน้ หอ้งสหกรณ์ร้าน งาน

หลังคา โรงเรียนวัดหนองกรด ต.หนองกรด อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์
150,000              

 (8996) 8996 ปรับปรุง-ซ่อมแซมบริเวณเสาธงอาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองโพธิ์พฒันา ต .แม่เปนิ อ.แม่เปนิ จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (8997) 8997 ปรับปรุง-ซ่อมแซม โรงจอดรถ งานโครงหลังคาโรงเรียนสพป .นครสวรรค์ เขต 2 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์

300,000              

 (8998) 8998 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสี อาคารเรียน แบบ ป1ก ทาสีโรงเรียนวัดทา่ง้ิว ต.ทา่
ง้ิว อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

100,000              

 (8999) 8999 ปรับปรุง-ซ่อมแซมหอ้งน้้า แบบสปช.601/26 สุขภณัฑ์ คสล. งานพืน้ งานผนังโรงเรียนเขาหนิกราวประชาสรรค์ 
ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9000) 9000 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นตล่ิงสูงสามัคคี ต.ชุมตาบง อ.
ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9001) 9001 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ต .บางตาหงาย อ.บรรพตพสัิย จ.
นครสวรรค์

150,000              



     หนา้ที ่359

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9002) 9002 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 203/26 งานหลังคาโรงเรียนหดัไทยวิทยาอุทศิ ต .หกูวาง อ.

บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9003) 9003 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนวัดหกูวาง(เปร่ืองอุ่นอุทศิ) ต.หกูวาง อ.
บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9004) 9004 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้โรงเรียนวัดบา้นพลัง ต.หนองกรด อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์ 150,000              

 (9005) 9005 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นทุง่ทา่เสา ต .ด่านช้าง อ.บรรพตพสัิย 
จ.นครสวรรค์

99,000                

 (9006) 9006 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 105/29 งานพืน้โรงเรียนวัดเทพสถาพร ต.บา้นแดน อ.บรรพตพสัิย
 จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9007) 9007 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานหลังคาโรงเรียนวัดมาบมะขาม ต.เจริญผล อ.
บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9008) 9008 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) งานพืน้โรงเรียนวัดบา้นแดน ต .บา้นแดน อ.บรรพตพสัิย จ.
นครสวรรค์

99,900                

 (9009) 9009 ปรับปรุง-ซ่อมแซม ลาน คสล.โรงเรียนบา้นโคกกว้าง ต.หนองตางู อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9010) 9010 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ต .ตาขีด อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์ 100,000              

 (9011) 9011 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ข งานฝ้าโรงเรียนวัดคลองจินดา ต.หนองตางู อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์ 100,000              

 (9012) 9012 ปรับปรุง-ซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียน งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนวัดศรัทธาราม ต .เจริญผล อ.บรรพตพสัิย จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (9013) 9013 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26 งานเหล็ก งานหลังคาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 
(วัดสังขวิจิตร) ต.ตาขีด อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9014) 9014 ปรับปรุง-ซ่อมแซม ลาน คสล. บริเวณรอบอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนวัดเขาหว้ยลุง ต.บา้นแดน อ.
บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9015) 9015 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ ต.ตาขีด อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9016) 9016 ปรับปรุง-ซ่อมแซมโรงฝึกงาน งานหลังคาโรงเรียนวัดประสาทวิถี ต .บางแก้ว อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์ 99,000                
 (9017) 9017 ปรับปรุง-ซ่อมแซมโรงรถโรงเรียน งานหลังคา งานเหล็ก งานพืน้ คสล .โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพทิยาคม) ต.

บางแก้ว อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์
150,000              

 (9018) 9018 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบา้นตะแบกงามสาขาธารมะยม ต .แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (9019) 9019 ปรับปรุง-ซ่อมแซม หอ้งส้วมแบบ 604/45 งานหลังคา งานพืน้ สุขภณัฑ์โรงเรียนวัดบา้นวัง ต .ตาสัง อ.บรรพต
พสัิย จ.นครสวรรค์

99,000                

 (9020) 9020 ทาสีน้้าอะครีลิคอาคารเรียน โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส ต.หนองกลับ อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (9021) 9021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เปล่ียนหน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียม, เปล่ียนชุดปรับตูอลูมิเนียม, ปพูืน้กระเบือ้ง

เคลือบโรงเรียนชุมชนบา้นน้้าวิ่ง ต.ล้าพยนต์ อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์
150,000              

 (9022) 9022 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 008 งานทาสีภายนอกอาคารรเรียนโรงเรียนบา้นหนองพกิุล (วิชิตนาคอุปถัมถ)์ ต.
หนองพกิุล อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9023) 9023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระบือ้งลอนคู่ ขอยึดกระเบือ้ง
ลอนคู่  งานฝ้าเพดาน เปล่ียนบานประตูไม้ยางโรงเรียนอุดมพฒันา ต.วังบอ่ อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

150,000              



     หนา้ที ่360

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9024) 9024 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก, ป1 ก ดัดแปลง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นด้ารงรักษ์(ประชาอุทศิ) ต.อุดมธัญญา อ.

ตากฟา้ จ.นครสวรรค์
150,000              

 (9025) 9025 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  008  งานกระเบือ้งมุงหลังคา  งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลตากฟา้ ต .ตากฟา้ อ.
ตากฟา้ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9026) 9026 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน-อาคารเรียน  งานทาสีภายนอก-ภายในโรงเรียนบา้นเทวฤทธิ์พนัลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ)์ 
ต.หนองพกิุล อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9027) 9027 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 จ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นราษฎร์อุปถัมภ ์ต.สุขส้าราญ อ.ตากฟา้ จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (9028) 9028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2545  งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดประชาสรรค์ ต.สุขส้าราญ อ.ตากฟา้ 
จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9029) 9029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก(ตึก) งานทาสีภายนอก  และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบา้นชุมพล ต.ตากฟา้ อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9030) 9030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ,ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่ แปหลังคา
ส้าเร็จรูป สกรูยึดแปรกาวาไนท์, ขอยึดกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.
นครสวรรค์

150,000              

 (9031) 9031 ปรับปรุงซ่อมซ่อมแซมอาคารเรียน  งานทาสีโรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี ต .หนองพกิุล อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9032) 9032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานพืน้ พืน้ไม้แดงเข้าล้ินบนตงไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นวังใหญ่ (ราษฎร์บ้ารุง) ต.วัง

บอ่ อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9033) 9033 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ  งานประตูบานเล่ือน,งานบานติดตายมีลูกฟกูด้านล่าง, งานกระจกติดตาข่ายช่อง
แสงด้านบนโรงเรียนบา้นล้าพยนต์ ต.ล้าพยนต์ อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9034) 9034 อาคารเรียน  งานทาวีน้้าอะครีลิคผนัง ภายใน-ภายนอก  งานทาสีน้้ามันบานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองดู่
 ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9035) 9035 ปรับปรุงเทคอนกรีต และทาสีอาคารประกอบ  งานคอนกรีต , งานทาสีโรงเรียนบา้นไตรคีรี ต.พนุกยูง อ.ตากฟา้ 
จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9036) 9036 หอ้งพเิศษ(หอ้งประชุม  ) งานผนัง, งานทาสี  ติดต้ังหน้าต่างประจกบานเล่ือนอลูมิเนียม,ติดต้ังประตูกระจกบาน
เล่ือนอลูมิเนียม,ติดต้ังเหล็กดัดครอบหน้าต่าง,ติดต้ังแผงกระจกและแผงอลูมิเนียมสีชา,ประตูบานเล่ือน งานหลัง
เมลธัลชีทโรงเรียนสระงาม ต.หว้ยใหญ่ อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9037) 9037 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(อาคารอเนกประสงค์)  งานโครงหลังคา, งานทาสี, งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นพมุะค่า ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9038) 9038 ซ่อมแซมสนาม ร้ัว อื่น ๆ  เสาร้ัว ,เหล็กกล่องฅ เมทลัชีส,ลวดหนาม และประตูเล่ือนโรงเรียนม่วงน้อยประชา
สามัคคี ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9039) 9039 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ  งานปรับพืน้เทคอนกรีต พืน้ขัดมัน  ฝ้าเพดาน ฝา หลังคา ,  อาคารเรียนฝ้าเพดาน 
งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดหว้ยร่วม ต.หว้ยร่วม อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9040) 9040 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 งานพืน้,งานกระเบือ้ง,งานอิฐ,งานเปล่ียนบานประตู,งานเปล่ียนโถส้วม,
งานเทพืน้คอนกรีต,งานทาสี,งานอ่างล้างหน้า,สปช.604/45  งานปกูระเบือ้ง,งานก่ออิฐ,งานเปล่ียนประตู,งาน
เปล่ียนโถส้วม,งานเทพืน้,งานทาสี,งานอ่างล้างหน้าโรงเรียนบา้นตุ๊กแก ต .ดอนคา อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9041) 9041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ แบบ 4 หอ้งเรียน  งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต .พนมรอก อ.ทา่
ตะโก จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9042) 9042 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานเปล่ียนพืน้ไม้โรงเรียนบา้นสระละมาน (รัฐประชาสามัคคี) ต.วังใหญ่ อ.ทา่ตะโก จ.
นครสวรรค์

100,000              



     หนา้ที ่361

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9043) 9043 อาคารเรียน  งานฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบ.ไม้แปรโรงเรียนบา้นคลองก้าลัง ต.หนองบวั อ.หนองบวั จ.

นครสวรรค์
150,000              

 (9044) 9044 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์  งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองสะเอ้ง ต .สายล้าโพง อ.ทา่ตะโก จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (9045) 9045 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้เพือ่พฒันาสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้  งานกระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดคร่อเรียงราย
 ต.พนมเศษ อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9046) 9046 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ (หอ้งคอมพวิเตอร์) งานติดต้ังหน้าต่าง กระจก, งานติดต้ังแผ่นกระจก, งานติดต้ังสาย
แลนส์ , งานทาสีหอ้งคอมพวิเตอร์,งานติดต้ังเหล็กดัดโรงเรียนวังวิทยา ต.พนมรอก อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9047) 9047 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้กระเบือ้งเพือ่พฒันาสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ ,งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียน
บา้นคลองบอน ต.พนมเศษ อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9048) 9048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้คอนกรีตเสริมเหล๋็ก ,งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัด
สายล้าโพงกลาง ต.สายล้าโพง อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9049) 9049 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(ชมรมครู) งานฝา, งานฉาบ ,งานทาสีโรงเรียนอนุบาลทา่ตะโก ต.ทา่ตะโก อ.ทา่
ตะโก จ.นครสวรรค์

200,000              

 (9050) 9050 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด  งานประตู,  งานฝ้า,  งานกรุผนัง, งานหน้าต่าง, งานหน้าต่างหอ้งประชุมโรงเรียนบา้น
เขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทศิ) ต.ดอนคา อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9051) 9051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานคอนกรีต ,งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นตะเฆ่ค่าย ต.
วังใหญ่ อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9052) 9052 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์  งานหน้าต่างบานเล่ือนกระจก , งานช่องลมกระจก, งานทาสีภายในโรงเรียน
บา้นปากง่าม ต.วังมหากร อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9053) 9053 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองหลวง ต .หนองหลวง อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์ 150,000              

 (9054) 9054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นลาด (ราษฎร์บ้ารุง) ต.
หนองหลวง อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9055) 9055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบการ ปพูืน้กระเบือ้ง งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นช่องคีรี ต .ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (9056) 9056 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบและงานทาสีโรงเรียนวัดช่องแกระ ต .วังมหากร อ.ทา่
ตะโก จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9057) 9057 อาคารเรียน เปล่ียนบานประตูทบึไม้เนือ้แข็ง งานทาสีภายนอก งานทาสีน้้ามัน, งานเทพืน้คอนกรีต  รางระบายน้้า
โรงเรียนบา้นหนองโบสถ์ ต.หนองกลับ อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9058) 9058 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานเปล่ียนไม้พืน้ระเบยีงหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเขาค้างคาว
 ต.หวัถนน อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9059) 9059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหน้าต่าง  บานเล่ือนกระจก  งานประตูบานสวิงกระจก  และอาคาร
อเนกประสงค์  งานประตูบานเล่ือนกระจก งานหน้าต่างบานเล่ือนกระจกโรงเรียนวัดดอนคา ต.ดอนคา อ.ทา่
ตะโก จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9060) 9060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนวัดทา่ตะโก ต .ทา่ตะโก อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์ 100,000              

 (9061) 9061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาขอม ต .นาขอม อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์

150,000              



     หนา้ที ่362

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9062) 9062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต .หวัถนน

 อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9063) 9063 ปรับปรุงหอ้งเรียนอนุบาล และหอ้งพยาบาลเหล็กซี สีทาเลหร็ะบบ Polyurethane-M-Guard Red Oxide, ขอ
ยึดกระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต.หนองบวั อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9064) 9064 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมระหว่างอาคาร สปช .105/29 งานพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นพนมรอก
 ต.พนมรอก อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9065) 9065 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งสมุดโรงเรียน) งานกันสาด,งานหน้าต่าง,งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหวัถนนเหนือ
(รัฐประชาชนูทศิ) ต.หวัถนน อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9066) 9066 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.205/26 งานเปล่ียนลวดตาข่าย, งานทาสี,งานเปล่ียนบานประตู
, งานเปล่ียนแผงกันแดด,งานกระเบือ้ง, โรงเรียนบา้นท้านบ ต.ท้านบ อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9067) 9067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนวัดเขาเจดีย์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9068) 9068 ซ่อมแซมหอ้งปฎบิติัการคอมพวิเตอร์ เปล่ียนบานประตู พร้อมอุปกรณ์ ,เปล่ียนหน้าต่างกระจกบานเล่ือน

อลูมิเนียม กระจกสีชาพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดหว้ยธารทหาร ต.วังบอ่ อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9069) 9069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบา้นสระแก้ว ต .ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9070) 9070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นชอนเด่ือ (ส้านักงานสลากกิน ต.ตาคลี 

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9071) 9071 โรงอาหาร  งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนประชาอุปถัมภ ์ต .ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9072) 9072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนบา้นเขาใบไม้ ต .ตาคลี อ.

ตาคลี จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9073) 9073 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด งานบผุนังกระจก , งานประตูกระจก,งานบผุนังยิปซ่ัม ,งานทาสีภายในโรงเรียนวัด
หนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห)์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9074) 9074 อาคารอเนกประสงค์  งานหลังคาเมทลัชีทโรงเรียนหว้ยวารีใต้ ต .ธารทหาร อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9075) 9075 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณหน้าหอ้งเรียน อาคาร สปช .105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดเขาวง ต .ช่อง

แค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9076) 9076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ(หอ้งน้้า) งานทาสีน้้าอะครีลิก ปกูระเบือ้งเคลือบ บานประตูไม้อัด 
อ่างล้างหน้า ก๊อกน้้าส้าหรับอ่างล้างหน้า และงานทาสีน้้าพลาสติกของบา้นพกัครูแบบกรมสามัญ บา้นพกัครู แบบ
 สปช.301/26โรงเรียนบา้นโพธิ์ประสาท ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9077) 9077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(ส้วม) งานกระเบือ้ง, งานหลังคา,งานประตู, งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ,งานโถ
ส้วม,งานทาสี, และร้ัว งานร้ัวมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนวัดหนองตะโก ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9078) 9078 อาคารเรียน เปล่ียนโครงหลังคา, หลังคาเมทลัชีลโรงเรียนวัดปา่เรไร ต.ธารทหาร อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9079) 9079 อาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนบานประตูทบึไม้สัก  ทอ่ผนังปนู  งานฉาบ  เสาเอ็นโรงเรียนบา้นดง

จันท้า ต.วังใหญ่ อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9080) 9080 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานกระเบือ้งแผ่นเรียบ , งานทาสี, งานฝาโรงเรียนวัดวาปรัีตนาราม ต .หนองโพ อ.ตา
คลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9081) 9081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนรวมมิตรวิทยา (คังคะเกตุอุปถัมภ ์ต.หวัหวาย อ.
ตาคลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9082) 9082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนวัดเขาฝา ต .ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (9083) 9083 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรือนเพาะเหด็นางฟา้ โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

โรงเรียนบา้นวังทองประชานุกูล ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9084) 9084 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดงมัน ต .จันเสน อ.ตาคลี 
จ.นครสวรรค์

100,000              



     หนา้ที ่363

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9085) 9085 อาคารเรียน  งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ่งลอคู่ หลบ (ซ้าน-ขวา) ขอยึดกระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นหวัพลวง(รัฐ

พรมมณีอุทศิ) ต.วังมหากร อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์
150,000              

 (9086) 9086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสี ,งานหลังคา,งานประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดหนองหม้อ ต.
หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9087) 9087 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานฝ้าโรงเรียนบา้นโคกกระด่ี ต .ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9088) 9088 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ(ส้วม) งานทาสีน้้า งานผนังก่ออิฐ งานวางทอ่เหล็กกลวง

ส่ีเหล่ียมผืนผ้าโรงเรียนบา้นตะเคียนทอง ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9089) 9089 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองไม้แดง ต .หนองโพ อ.
ตาคลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9090) 9090 อาคารเรียน งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้ง งานฝ้าเพดาน  ร้ัวโรงเรียน เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ 
ช่องตาข่าย ผนังก่ออิฐดินเผาโรงเรียนวัดพนมเศษ ต.พนมเศษ อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9091) 9091 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนอนุบาลตาคลี (ทหารอากาศบ้ารุง) ต.ตา
คลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9092) 9092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบอ่ไทยสามัคคี ต .โพธิ์
ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9093) 9093 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว งานกระเบือ้ง ,งานฝา,งานฝ้า, งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองบวัตากลาน ต .
หว้ยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9094) 9094 อาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเขาน้อย ต .ทา่ตะโก อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9095) 9095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ มุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นไร่ประชาสรรค์ ต .โพธิ์ประสาท

 อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9096) 9096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบา้นกกกว้าว ต .พรหมนิมิตร อ.ตาคลี จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (9097) 9097 อาคาอเนกประสงค์ งานร้ือถอน  งานหลังคา งานทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนบา้นวังแรง ต .ดอนคา อ.ทา่ตะโก 
จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9098) 9098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานเปล่ียนเสาคอนกรีต , งานเคลือบเงาไม้พืน้อาคารเรียน,งานฝาผนังโรงเรียนบา้น
หนองเต็งรัง ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9099) 9099 อาคารเรียน  งานทาสีภายนอกโรงเรียนวัดหนองเบน ต .สายล้าโพง อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9100) 9100 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดบา้นใหม่ ต.ส้าโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9101) 9101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานปพูืน้กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นหว้ยน้้าลาด ต .ไพศาลี อ.

ไพศาลี จ.นครสวรรค์
150,000              

 (9102) 9102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบอ่นิมิต ต .ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 100,000              

 (9103) 9103 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต .ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 100,000              

 (9104) 9104 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคาร งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเขาธรรมบท ต .ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์

150,000              

 (9105) 9105 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองพงัพวย ต .หวัหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9106) 9106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล) ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (9107) 9107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นวังกระโดนใหญ่ ต .ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 100,000              



     หนา้ที ่364

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9108) 9108 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นพระพทุธบาทประสาธน์วิทย์

 ต.ส้าโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9109) 9109 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์ งานผนังกระจก , งานประตูกระจกบานเล่ือนโรงเรียนวัดช่องแค ต.พรหมนิมิต
 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9110) 9110 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนบา้นวังคาง ต .ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9111) 9111 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานประตู,งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกกร่าง ต .สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (9112) 9112 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานมุงหลังคา งานพืน้ งานโครงเหล็กโรงเรียนวัดหนองเสือ ต .โคก

เด่ือ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9113) 9113 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน, งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดหนองสีนวล ต .ตาคลี
 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9114) 9114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29   10หอ้งเรียน งานประตู, งานประตูกระจก,งานหน้าต่างกระจก 
และอาคารเรียน สปช.105/29   8 หอ้งเรียน  งานประตูโรงเรียนวัดจันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9115) 9115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(อาคารอเนกประสงค์) งานปกูระเบือ้งเคลือบ งานทาสีโรงเรียนบา้นวังกระโดน
น้อย ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9116) 9116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  งานทาสี, งานประตูไม้อัดโรงเรียนบา้นหนองบวัทอง ต.หว้ยหอม อ.
ตาคลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9117) 9117 อาคารเรียน  ปกูระเบือ้งพืน้หอ้งเรียน , บนัได อาคารหอ้งสมุด เทพืน้คอนกรีต ,ปกูระเบือ้งพนื,งานผนังคอนกรีต, 
งานฉาบ เปล่ียนโถส้วมพร้อมอุปกรณ์ครบชุดโรงเรียนวัดส้าโรงชัย ต.ส้าโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9118) 9118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานทาสี , งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ,โรงเรียนบา้นโคกเจริญ ต.หว้ยหอม อ.ตาคลี 
จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9119) 9119 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโค้งสวอง ต .โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (9120) 9120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนวัดทุง่ทะเลทราย ต .สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9121) 9121 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ตาข่าย ฐานรากมีเสาเข็ม โรงเรียนบา้นลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) ต.หว้ย

หอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9122) 9122 อาคารเรียน  งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นเขาช้างฟบุ ต .นาขอม อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (9123) 9123 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารเรียน แบบ ป.1 ช และโรงอาหาร (โรงฝึกงาน) โรงเรียนบา้น
ตะคร้อ(รัฐประชาชนูทศิ) ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9124) 9124 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ ต .ลาด
ทพิรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9125) 9125 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช.103/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเขาปนู ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (9126) 9126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์) ต.หนองโพ 
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9127) 9127 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดหว้ยดุก ต .ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9128) 9128 ปรับปรุงโรงอาหารแบบสร้างเอง งานหลังคา งานปกูระเเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าพปุระชาพฒันา ต .วัง

ข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9129) 9129 ปรับปรุ้งซ่อมแซมหอ้งเรียน งานทาสี,งานประตู,งานหน้าต่าง,งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองแอก ต.หนองหม้อ 
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

100,000              



     หนา้ที ่365

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9130) 9130 ปรับปรุงสนามตะกร้อ  คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี (สวัสด์ิอรุณอุปถัมภ์) ต.ส้าโรงชัย อ.ไพศาลี 

จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9131) 9131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเขาขวาง ต .ลาดทพิรส
 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9132) 9132 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นตะคร้อลาด ต .ส้าโรงฃชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9133) 9133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานสุขภณัฑ์ ,งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, งานทาสี, งานหลังคา

โรงเรียนบา้นโพนทอง ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9134) 9134 อาคารเรียน และโรงอาหาร  งานพืน้ พืน้ปกูระาเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นตะกุดภบิาล ต .วังน้้าลัด อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (9135) 9135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ ต .พรหมนิมิต อ.ตาคลี 
จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9136) 9136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ งานทาสีโรงเรียนบา้นโพธิ์งาม (สนานทองค้าประชาสรรค์) ต.
ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9137) 9137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนบา้นวังข่อย ต .วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (9138) 9138 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานไม้ฝา,งานทาสีน้้ามันโรงเรียนวัดเขาดุม ต.หว้ยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9139) 9139 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  งานหลังคาโรงเรียนวัดตาคลี (นิปณุทองค้าประชาสรรค์) ต.ตาคลี 

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
150,000              

 (9140) 9140 ปกูระเบือ้งพืน้หอ้งเรียน พร้อมอุปกรณ์ , ปกูระาเบือ้ยหอ้งคอมพวิเตอร์ ,ปกูระเบือ้งระเหบยีงหน้าหอ้งเรียน
โรงเรียนบา้นร่องหอย ต.วังน้้าลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9141) 9141 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโคกมะขวิด ต .ส้าโรงชัย อ.
ไพศาลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9142) 9142 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ , งานไฟฟา้โรงเรียนวัดลาดทพิยรส ต .ลาดทพิยรส อ.ตาคลี
 จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9143) 9143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารอเนกประสงค์ งานประตู ,งานหน้าต่าง, งานพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียน
วัดหนองคูน้อย ต.ลาดทพิรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9144) 9144 อาคารเรียน  งานพืน้ ไม้แดงเข้าล้ินวางบนตงไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นวังน้้าลัด (สหราษฎร์รังสฤษฏ์) ต.วัดน้้าลัด อ.
ไพศาลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9145) 9145 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองสีซอ ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (9146) 9146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1จ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองขาม ต .ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9147) 9147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนบา้นเขาหนิกล้ิง ต .วังน้้าลัด อ.ไพศาลี จ.

นครสวรรค์
100,000              

 (9148) 9148 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคารอเนกประสงค์) งานหลังคา,งานทาสี, งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสายน้้า
ทพิย์ ต.หวัหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9149) 9149 อาคารเรียน  อาคารโรงอาหาร ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นซับสมบรูณ์ ต .วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (9150) 9150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช.105/29  งานทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นหวัหวาย ต.หวัหวาย อ.ตาคลี จ.

นครสวรรค์
150,000              

 (9151) 9151 ปรับปรุงเทคอนกรีตหยาบพร้อมปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองสะแกยาว ต .วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9152) 9152 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017  งานทาสี  โรงเรียนบา้นหวัเขาตาคลี ต .ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9153) 9153 ร้ัวโรงเรียน   เหล้กแปย็ด้า ,เหล็กรีดแบน  งานทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นโคกสามัคคี ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 100,000              



     หนา้ที ่366

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9154) 9154 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  งานหลังคา , งานฝาผนังโรงเรียนบา้นทุง่ทอง ต .ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ 100,000              

 (9155) 9155 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งพเิศษ (หอ้งคอมพวิเตอร์ หอ้งสมุด) งานปพูืน้กระเบือ้ง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้น
เขาดิน ต.วัดน้้าลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9156) 9156 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเข้าแถวนักเรียนแบบสร้างเอง  งานพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดวังแรต ต .หนอง
กลับ อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9157) 9157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานเสาร้ัวคอนกรึต ,งานหลังคา, งานพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนชุมชนบา้นกระดานหน้าแกล ต.หว้ยถั่วเหนือ อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9158) 9158 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ทตึก  งานหลังคาโรงเรียนบา้นไทรงาม ต .ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ 100,000              

 (9159) 9159 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ , งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยถั่วใต้ ต.หว้ยถั่วใต้ อ.
หนองบวั จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9160) 9160 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  งานปพูืน้ปาเก้ และร้ัวมาตรฐานคอนกรีตโรงเรียนวันครู (2504) ต.หนองบวั อ.
หนองบวั จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9161) 9161 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียน แบบสปช .105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองลาน ต.หนองบวั อ.
หนองบวั จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9162) 9162 อาคารอเนกประสงค์   เสาร้ัวคอนกรีต  ทอ่เหล็กกลวง ,เหล็กตัวซี ตะป,ูเชิงชายไม้ส้าเร็จ แผ่นเสริมรอยต่อกันร่ัว,
ตะแกรงส้าเร็จรูป,แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี,รางน้้าสังกะสีโรงเรียนบา้นเขาใหญ่ ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9163) 9163 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานหลังคา,งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลหนองบวั(เทพวิทยาคม) ต.หนองกลับ
 อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

200,000              

 (9164) 9164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษ ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
 ร้ัว งานปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนหลังคา หน้าต่าง งานปรับปรุงประตูโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ต .วังน้้าลัด อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์

150,000              

 (9165) 9165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบป1ซ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังบอ่(ราษฎร์เจริญ) ต.วังบอ่ อ.หนองบวั จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (9166) 9166 อาคารเรียน อาคารประกอบ  งานปกูระเบือ้งพืน้  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเนินบอ่ทอง ต .นาขอม อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์

150,000              

 (9167) 9167 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 งานหลังคา,งานพืน้,งานผนัง,งานประตู,งานทาสี,งานสุ้ขภณัฑ์,งานเดิน
ทอ่ส้วม,งานเดินทอ่น้้าดีโรงเรียนบา้นเขานางต่วม ต.วังบอ่ อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9168) 9168 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง งานฝ้าเพดานโรงเรียนน้้าสาดเหนือ ต .ธารทหาร อ.หนองบวั
 จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9169) 9169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนธารทหาร (แสงสว่างอุปถัมภ์) ต.ธารทหาร อ.
หนองบวั จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9170) 9170 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองกะเปา ต .ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (9171) 9171 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ งานพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก , งานผนังคอนกรีต, งานประตู,
งานสุขภณัฑ์, งานทาสีโรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.วังบอ่ อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9172) 9172 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  งานฝา , งานหลังคา, งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต.วังบอ่ อ.หนองบวั จ.
นครสวรรค์

150,000              



     หนา้ที ่367

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9173) 9173 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นจิกใหญ่ ต.หว้ยร่วม อ.หนองบวั 

จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9174) 9174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26)  งานหลังคา, งานทาสี, งานผนังโรงเรียน
บา้นวังโพรง ต.หว้ยใหญ่ อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9175) 9175 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง  งานปพูืน้หนิ    แกรนิโต้โรงเรียนน้้าสาดกลาง ต .ธารทหาร 
อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9176) 9176 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์ งานหน้าต่างบานเล่ือนกระจก ,งานช่องลมกระจก,งานทาสีภายในโรงเรียน
บา้นทบัลุ่มประชาพฒันา ต.วังบอ่ อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9177) 9177 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  งานทาสีภายในและอาคาร    ป1ตึก  งานทาสีภายนอกโรงเรียนบา้นเขา
มะเกลือ ต.หนองกลับ อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9178) 9178 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียน งานเหล็กดัดหน้าต่าง , งานประตูเหล็กดัด, งานสีรองพืน้กันสนิม, งานสี
น้้ามันโรงเรียนวัดหนองปลาไหล ต.ธารทหาร อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9179) 9179 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์  งานประตูเหล็กดัด, งานประตูกระจก,งานหน้าต่างเหล็กดัด, งานหน้าต่าง
กระจกเล่ือน,งานทาสีภายใน, งานเหล็กดัดช่องลมโรงเรียนวัดวังมหากร ต.วังมหากร อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9180) 9180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน , งานทาสีโรงเรียนวัดทา่สุ่ม ต.วังมหากร อ.ทา่ตะโก
 จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9181) 9181 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1กตึก  งานหลังคา, งานทาสีภายนอกโรงเรียนบา้นหนองเนิน ต.หวัถนน อ.
ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9182) 9182 อาคารเรียน อาคาประกอบ  งานพืน้ ปกูระาเบือ้งเคลือบ  งานทาสีน้้าอะครีลิคโรงเรียนบา้นหว้ยตะโก ต .โคกเด่ือ 
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9183) 9183 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากมีเสาเข็มโรงเรียนบา้นเขาดิน(ประชานุกูล) ต.หนองหลวง-ท้านบ อ.ทา่
ตะโก จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9184) 9184 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้ง , งานซ่อมแซมผนังและอาคารอนุบาล(แบบสร้างเอง), 
งานปพูืน้กระเบือ้ง , งานซ่อมแซมผนังโรงเรียนบา้นชะลอมแหน ต .สายล้าโพง อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9185) 9185 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมนักเรียน  งานปพูืน้กระเบือ้ง ,  งานหลังคา,  งานสุขภณัฑ์, งานประตู, งานพืน้คอนกรีต
โรงเรียนบา้นหนองปล้องโพช ต.สายล้าโพง อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9186) 9186 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ ป1ข(ตึก) โรงเรียนวัดสายล้าโพงใต้ ต.สายล้าโพง อ.ทา่ตะโก จ.
นครสวรรค์

100,000              

 (9187) 9187 ปรับปรุงท้าคันปอ้งกันน้้าทว่ม  เทพืน้หน้าโรงเรียน  เปล่ียนประตูเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ งานทาสีโรงเรียนอนุบาล
ไพศาลี(โคกเด่ือประชาสรรค์) ต.โคกเด่ือ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

200,000              

 (9188) 9188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  งานหลังคา,  งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นคลองตักน้้า ต .โคกเด่ือ อ.
ไพศาลี จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9189) 9189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสี งานหลังคา กระเบือ้ง ประตูเหล็ก หน้าต่างโรงเรียนบา้น
หนองสุขสันต์ ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9190) 9190 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแฟ  งานพืน้, งานฝ้าเพดาน, งานกระจก, งานหลังคา  ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณหน้า
หอ้งเก็บของ  งานติดต้ังกระจก, งานฝ้าเพดาน และปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชุมสร้างบา้น  งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนสพป.นครสวรรค์ เขต 3 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

300,000              

 (9191) 9191 อาคารเรียน  อาคารประกอบ  งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้นลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์ .เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง,เท
พืน้คอนกรีต ,ปกูระเบือ้งพืน้  งานผนังไม้ตีซ้อนเกร็ดโรงเรียนวัดสายล้าโพงเหนือ ต .สายล้าโพง อ.ทา่ตะโก จ.
นครสวรรค์

150,000              



     หนา้ที ่368

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9192) 9192   อาคารเรียน  อาคารประกอบ  งานพืน้  พืน้ปกูระเบือ้  ทาสีน้้าอะครีลิคภายใน -ภายนอก  เปล่ียนโถส้วม  ติดต้ัง

อ่างล้างหน้า,ติดต้ัก๊อกน้้า  ติดต้ังกระจกเงาแบบติดผนัง,ตะแกรงน้้าทิง้สแตนเลส ฝาปดิส้วมทองเหลือง สะดืออ่าง
ล้างหน้าโรงเรียนบา้นไร่ศรัทธาราษฎร์ ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9193) 9193 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นพนุกยูง ต .พนุกยูง อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9194) 9194 อาคารเรียน  งานกันสาดแผ่นมัลทลิชีส หน้า-หลังอาคาร  โรงเรียนบา้นเทพสถาพร ต.หว้ยถั่วเหนือ อ.หนองบวั 

จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9195) 9195 อาคารเรียน  งานผนัง ก่อบล็อก  งานฉาบปนูเรียบผนัง , แผงลวดตาข่าย งานประตู-หน้าต่าง และช่องแสงระบาย
อากาศ ประตูไม้เนือ้แข็ง,หน้าต่าง วงกบประตูไม้เนือ้แข็ง,วงกบหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง งานพืน้ พืน้ปปูระสเบือ้ง
เคลือบ งานทาสี ทาสีน้้าอะครีลิคภายนอก-ภายในโรงเรียนบา้นแคทราย(ซ่อนกล่ินอุปถัมภ)์ ต.อุดมธัญญา อ.ตาก
ฟา้ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (9196) 9196 อาคารเรียน  งานทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนบา้นหลักสิบเก้าสามัคคี ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9197) 9197 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  งานผนัง เปล่ียนฝาผนังไม้  งานประตู  เปล่ียนวงกบประตูไม้เนือ้แข็ง ,เปล่ียนประตู

ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นล้้าเจริญ ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์
100,000              

 (9198) 9198 อาคารเรียน (หอ้งเรียน -หน้าหอ้งเรียน) งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสระเกตุโมรี ต .อุดมธัญญา อ.
ตากฟา้ จ.นครสวรรค์

100,000              

 (9199) 9199 อาคารเรียน   ปกูระเบือ้งพืน้ ,  งานทาสีโรงเรียนบา้นใหม่วารีเย็น ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9200) 9200 ปรับปรุงลานกีฬา  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นกระทุม่ทอง ต .วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (9201) 9201 อาคารประกอบ(หอ้งน้้า-หอ้งส้วม) เปล่ียนสุขภณัฑ์, งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยหอม ต.หว้ยหอม อ.ตาคลี จ.

นครสวรรค์
100,000              

 (9202) 9202 อาคารเรียน  อาคารประกอบ  งานพืน้ -ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นหนองกระทุม่ ต .จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 100,000              

 (9203) 9203 อาคารเรียน  งานทาสีโรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา ต .พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9204) 9204 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองตาราม ต .หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 100,000              
 (9205) 9205 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) ต.บางขุนกกอง อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 150,000              

 (9206) 9206 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีภายนอก อาคารเรียน 3 แบบ508 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ต.บางเขน อ.เมือง
นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

131,000              

 (9207) 9207 ปรับปรุง ซ่อมแซม เสาธงโรงเรียนวัดโชติการาม ต .บางไผ่ อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9208) 9208 ปรับปรุง ซ่อมแซม ลานเอนกประสงค์ คสล.โรงเรียนวัดบางระโหง(ภริมย์ศิริ) ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบรีุ จ.

นนทบรีุ
150,000              

 (9209) 9209 ปรับปรุง ซ่อมแซม สระว่ายน้้าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 300,000              
 (9210) 9210 ปรับปรุง ซ่อมแซม พืน้อาคารเรียนและภายในหอ้งเรียนโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ต .ทา่ทราย อ.เมืองนนทบรีุ จ.

นนทบรีุ
200,000              

 (9211) 9211 ปรับปรุง ซ่อมแซม ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดปราสาท ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 100,000              
 (9212) 9212 ปรับปรุง ซ่อมแซม หอ้งน้้า หอ้งส้วม อาคาร 2, 3โรงเรียนประชาอุปถัมภ ์ต.ทา่ทราย อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 200,000              

 (9213) 9213 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้้าภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดเชิงกระบอื ต .บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9214) 9214 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 017โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9215) 9215 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพนัธ์(สโมสรสากลอุทศิ) ต.บางกระสอ อ.

เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ
150,000              



     หนา้ที ่369

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9216) 9216 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารประกอบ สปช .201/26 (โรงอาหาร)โรงเรียนวัดฝาง ต.บางเขน อ.เมืองนนทบรีุ จ.

นนทบรีุ
150,000              

 (9217) 9217 ปรับปรุง ซ่อมแซม หอ้งน้้า ในอาคารเรียนที ่3 (แบบ ส 505 พเิศษ)โรงเรียนกลาโหมอุทศิ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

146,000              

 (9218) 9218 ปรับปรุงซ่อมแซม  ศาลารับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนวัดลานนาบญุ (น้อม หงสะดชอุปถัมภ์) ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

200,000              

 (9219) 9219 ปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาอาคารเรียนแบบ สปช .105/29โรงเรียนทา่ทรายประชาอุปถัมภ ์ต.ทา่ทราย อ.เมือง
นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

150,000              

 (9220) 9220 ปรับปรุงซ่อมแซม หลังคากันแดดลานเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 150,000              

 (9221) 9221 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนไม้ฝาอาคารเรียนโรงเรียนปา่ไม้อุทศิ 9 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9222) 9222 ปรับปรุงซ่อมแซม เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าเสาธงของลานเอนกประสงค์

ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งน้้า-หอ้งส้อมครูและนักเรียน อาคารเรียน 216 ปป.46โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พนู
ราษฎร์บ้ารุง) ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ

191,000              

 (9223) 9223 ปรับปรุง ซ่อมแซม หอ้งส้วมนักเรียนและทางเดินเทา้โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ต .ปลายบาง อ.บางกรวย จ.
นนทบรีุ

200,000              

 (9224) 9224 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีภายนอกอาคารเรียน สพฐ.โรงเรียนวัดปากน้้า(พบิลูสงคราม) ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบรีุ 
จ.นนทบรีุ

150,000              

 (9225) 9225 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งโสตทศันูปกรณ์โรงเรียนอนุบาลนนทบรีุ ต .สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 200,000              
 (9226) 9226 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ต .ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9227) 9227 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียน 017 พเิศษโรงเรียนวัดส้าโรง(หรัิญราษฎร์ภกัดีวิทยา) ต.บางกรวย อ.บาง

กรวย จ.นนทบรีุ
150,000              

 (9228) 9228 ปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาและฝ้าอาคารเอนกประสงค์ สปช .201/26โรงเรียนมหาสวัสด์ิ(ราษฎร์บ้ารุง) ต.มหา
สวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ

148,000              

 (9229) 9229 ปรับปรุง ซ่อมแซม  หอ้งสมุด โรงอาหาร อาคารเรียน 3โรงเรียนวัดพฒิุปรางค์ปราโมทย์ ต.บางศรีเมือง อ.เมือง
นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

150,000              

 (9230) 9230 ปรับปรุงซ่อมแซม  หอ้งสมุดโรงเรียนวัดต้าหนักใต้(วิลาศโอสถานนทน์ุเคราะห์) ต.ทา่ทราย อ.เมืองนนทบรีุ จ.
นนทบรีุ

200,000              

 (9231) 9231 ปรับปรุง ซ่อมแซม บา้นพกัครู แบบ 301/26โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พบิลูบ้ารุง) ต.บางศรีเมือง อ.เมือง
นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

200,000              

 (9232) 9232 ปรับปรุงซ๋อมแซม เทพืน้ คสล.บริเวณโรงเรียนและปกูระเบือ้งพืน้หน้าอาคารเรียน          โรงอาหารและส้วม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ

200,000              

 (9233) 9233 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินระหว่างโรงอาหารเชื่อมต่อสนามเด็กเล่นและล้อมร้ัวสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดจันทร์
(ผาดไสวประชาอุทศิ) ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ

150,000              

 (9234) 9234 ปรับปรุง ซ่อมแซม  อาคารเรียน แบบ สปช .105/26โรงเรียนวัดบวัขวัญ(มีทบัราษฎร์บ้ารุง) ต.บางกระสอ อ.เมือง
นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

150,000              

 (9235) 9235 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช . 105/29โรงเรียนนุม่ประสงค์วิทยา ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.
นนทบรีุ

150,000              

 (9236) 9236 ปรับปรุง ซ่อมแซม เสาธง และพระพทุธรูปโรงเรียนวัดบางไกรนอก ต .บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9237) 9237 ปรับปรุง ซ่อมแซม พืน้และบริเวณรอบอาคารส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาโรงเรียนสพป .นนทบรีุ เขต 1 ต.บาง

กระสอ อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ
300,000              



     หนา้ที ่370

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9238) 9238 สนามฟตุบอล  ท้ารางระบายน้้าโรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บ้ารุง) ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 150,000              

 (9239) 9239 ส้วม ปกูระเบือ้งพืน้ ทาสีโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ต .ทา่อิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9240) 9240 อาคารเอนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนประชารัฐบ้ารุง ต .บางบวัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9241) 9241 อาคารเรียน แบบ 017 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) ต.บางรักใหญ่ อ.บางบวัทอง จ.

นนทบรีุ
150,000              

 (9242) 9242 อาคารเรียนแบบ 015 , แบบ 104  ปรับปรุงระบบไฟฟา้ภายในอาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ)์ ต.
คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ

150,000              

 (9243) 9243 อาคารเรียน แบบ สปช.2/29  ปพูืน้กระเบือ้ง  ทาสีโรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) ต.คลองพระอุดม อ.ปาก
เกร็ด จ.นนทบรีุ

150,000              

 (9244) 9244 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ท้ากันสาดด้านหน้าและด้านข้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดเชิงเลน ต.ทา่อิฐ อ.ปากเกร็ด
 จ.นนทบรีุ

100,000              

 (9245) 9245 หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ , หอ้งอนุบาล   ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนหน้าต่าง  ทาสีโรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนก
นาครราษฎร์บ้ารุง) ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ

100,000              

 (9246) 9246 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เทพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ต .คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9247) 9247 สนามอาคารเรียน  ปรับพืน้ เทคอนกรีต  ตะแกรงเหล็กโรงเรียนสุเหร่าปากคลองล้ารี ต .ละหาร อ.บางบวัทอง จ.

นนทบรีุ
150,000              

 (9248) 9248 อาคารเรียน แบบ 102/26  ปพูืน้กระเบือ้ง  ปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ ์ต .ล้าโพ อ.บางบวัทอง จ.
นนทบรีุ

150,000              

 (9249) 9249 สนามเด็กเล่น BBL  ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  , แหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นคลองโต๊ะนุย้ ต .ขุนศรี 
อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ

100,000              

 (9250) 9250 ส้วม แบบ สปช.601/26  เปล่ียนรางปสัสาวะ เปล่ียนอ่างล้างหน้า ท้าทอ่ระบายน้้าทิง้โรงเรียนวัดทา่เกวียน
(ศึกษาประชาสรรค์) ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ

150,000              

 (9251) 9251 สนามหน้าอาคารเรียน ปตัูวหนอน , ปรับปรุงภมูิทศัน์แหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) ต.บางรักใหญ่ อ.
บางบวัทอง จ.นนทบรีุ

150,000              

 (9252) 9252 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น , ปรับปรุงภมูิทศัน์ , ซ่อมประตูโรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์บา้นอ้อย ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบรีุ

200,000              

 (9253) 9253 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ปรับปรุงซ่อมแซมบนัไดโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ต .ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 200,000              

 (9254) 9254 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28  ซ่อมหลังคา , ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ต.บางรักพฒันา อ.บางบวัทอง จ.
นนทบรีุ

200,000              

 (9255) 9255 ร้ัว   ทาสี  ท้าปา้ยโรงเรียนโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทศิ ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 200,000              
 (9256) 9256 ร้ัว  ปรับปรุง และทาสีโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) ต.บา้นใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 100,000              
 (9257) 9257 ส้วม  เปล่ียนหลังคา เปล่ียนบานประตู ปกูระเบือ้งพืน้ และเปล่ียนฝาผนังโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ ต .บางแม่นาง

 อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ
150,000              

 (9258) 9258 สนามเด็กเล่น ปรับปรุงหลังคา , ท้าทางเดินเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นคลองฝร่ัง บวัเอี่ยมพทิยากร ต .ไทรน้อย
 อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ

150,000              

 (9259) 9259 บา้นพกัครู แบบ 205/26 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง  ปฝู้าเพดาน ทาสี เปลียนบานประตู-หน้าต่าง  เปล่ียนโถส้วม 
ถมดิน ซ่อมบนัไดโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ

150,000              

 (9260) 9260 หอ้งพเิศษ  หอ้งนาฏศิลป ์หอ้งวิชาการ และหอ้งโสตทศันูปกรณ์  เปล่ียนฝ้า  เปล่ียนบานประตู ทาสีโรงเรียนวัด
บางพดูใน (นนทวิทยา) ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่371

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9261) 9261 ร้ัว  ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 200,000              
 (9262) 9262 อาคารเรียนแบบ อบจ.80 พรรษา ปกูระเบือ้งทางเดินอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ ต .บางบวัทอง อ.บาง

บวัทอง จ.นนทบรีุ
200,000              

 (9263) 9263 ร้ัว  ปรับปรุงร้ัวเปน็ร้ัวแสตนเลสโรงเรียนแสงประทปีรัฐบ้ารุง ต.ละหาร อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9264) 9264 ปรับปรุงโรงอาหาร ท้าร้ัวสแตนเลสโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ต .ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9265) 9265 ส้วม  อาคารเอนกประสงค์  เปล่ียนโถส้วม  สายช้าระ  อ่างแปรงฟนั ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศรา

วิทย์อุปกรณ์) ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ
150,000              

 (9266) 9266 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ทาสีโรงเรียนดีมากอุปถัมภ ์ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 100,000              
 (9267) 9267 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสุเหร่าเขียว ต.ละหาร อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 200,000              
 (9268) 9268 สนามหน้าอาคาร แบบ สปช.2/28  ปรับระดับสนามโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 150,000              

 (9269) 9269 ปรับปรุงหอ้งส้วม 2 หลัง เปล่ียนโถส้วมและสุขภณัฑ์ อาคารอเนกประสงค์เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองเพรา
งาย ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ

150,000              

 (9270) 9270 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  เปล่ียนฝ้า  ทาสีโรงเรียนบา้นคลองหนึง่ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 100,000              
 (9271) 9271 อาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้บนัไดหอ้งประชุม  ท้าเวท ีฉากกั้น  ปรับปรุงภมูิทศัน์  สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัด

เพรางาย ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ
150,000              

 (9272) 9272 ลานเอนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ต .ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9273) 9273 อาคารเรียน 004 เปล่ียนฝาผนังโรงเรียนวัดล้าโพ ต.ล้าโพ อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9274) 9274 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสี     โรงเรียนชลประทานสงเคราะห ์ต .บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 200,000              
 (9275) 9275 อาคารเรียน แบบ 017  ขัดพืน้ไม้ ทาสีโรงเรียนบา้นราษฎร์นิยม ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 100,000              
 (9276) 9276 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ อบจ.516  ท้ารางระบายน้้า ฝาตะแกรงเหล็ก โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์

อุปการี) ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ
200,000              

 (9277) 9277 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  โรงอาหาร ปกูระเบือ้งพืน้โรงอาหาร รางน้้าหลังคาโรงเรียนคลองเกลือ ต .คลอง
เกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ

200,000              

 (9278) 9278 อาคารประกอบ เปล่ียนหลังคาเมทลัชีส  ยกพืน้โรงอาหาร ปพูืน้ทีล้่างจาน  ทีล้่างมือ ทีแ่ปรงฟนัโรงเรียนวัดอินทร์
 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ

100,000              

 (9279) 9279 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนฝ้า  ฝาผนัง วงกบ  บานหน้าต่าง กระจก และทาสีโรงเรียนวัดศาลากุล ต .เกาะ
เกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ

100,000              

 (9280) 9280 บา้นพกัครู แบบองค์การ เปล่ียนหลังคา  ฝ้าเพดาน และบนัไดโรงเรียนวัดตาล ต .บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบรีุ

150,000              

 (9281) 9281 อาคารเรียน 105/29  เปล่ียนประตู หน้าต่าง เทพืน้คอนกรีตรอบอาคารเรียนโรงเรียนวัดต้าหนักเหนือ(ชื่นวิทยา
นุสรณ์) ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ

100,000              

 (9282) 9282 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ท้าร้ัว ท้าประตูโรงเรียนสมบรูณ์ศาสตร์พฒันา ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9283) 9283 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข   เปล่ียนผนัง  ทาสี  เปล่ียนกลอนหน้าต่าง  เปล่ียนพืน้ไม้ โรงเรียนวัดลากค้อน ต .

ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ
100,000              

 (9284) 9284 อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 , อาคารประกอบ  ทาสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) ต.บา้นใหม่ อ.
ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ

200,000              

 (9285) 9285 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมโรงเรียนวัดยอดพระพมิล ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9286) 9286 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28  ต่อเติมกันสาดเมทลัชีส  ท้ารางน้้าโรงเรียนบา้นดอนตะลุมพกุ(เจริญจิตรวิทยา) ต.

บา้นใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ
150,000              

 (9287) 9287 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28  ทาสีโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ต.บางรักพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 200,000              



     หนา้ที ่372

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9288) 9288 อาคารเรียน 2/28   ซ่อมแซมฝ้าอาคารเรียนโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา ต.บางคูรัด อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9289) 9289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ติดเหล็กดัดมุง้ลวด ประตู หน้าต่าง ซ่อมแซมส้วม เปล่ียนโถ

ส้วมโรงเรียนแสงประเสริฐ ต.บางบวัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ
150,000              

 (9290) 9290 ปรับสภาพแวดล้อม  ถมดินโรงเรียนวัดสังวรพมิลไพบลูย์(จันทานุกูล) ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9291) 9291 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28  หอ้งประชุม  ซ่อมพืน้เวท ี ทาสีโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.

นนทบรีุ
200,000              

 (9292) 9292 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ต.ละหาร อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9293) 9293 อาคารเรียน 017 เปล่ียนฝาผนังโรงเรียนบา้นคลองพระพมิล ต .ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 100,000              
 (9294) 9294 อาคารเรียน แบบ 017 ก  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนประเสริฐอิสลาม ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9295) 9295 อาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีอาคารโรงเรียนวัดอินทาราม (สงค์วอนอุทศิ) ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.

นนทบรีุ
150,000              

 (9296) 9296 อาคารเรียน แบบ สปช.017 , ป.1ข พเิศษ , ร้ัว  เปล่ียนฝ้า  ผนัง  ทาสี  หน้าต่าง ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนวัดคลอง
เจ้า ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ

100,000              

 (9297) 9297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พเิศษ เปล่ียนผนัง ทาสี ปกูระเบื้้อง เทพืน้ ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียน
วัดคลองขุนศรี ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ

150,000              

 (9298) 9298 ปรับปรุงอาคารเรียน ทาสี ชั้นประกอบอาหารโรงอาหารโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสด์ิวิทยาคาร) ต.เกาะ
เกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ

150,000              

 (9299) 9299 อาคารเรียนแบบวันครูพเิศษ(ใต้ถุนสูง) เปล่ียนผนังไม้ ทาสี หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม ต.บางใหญ่ 
อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ

150,000              

 (9300) 9300 อาคารเรียน สปช.2/28  วางทอ่ระบายน้้า  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ต .บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบรีุ

200,000              

 (9301) 9301 ปรับพืน้สนาม ทาสี โรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที ่55 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 150,000              
 (9302) 9302 ปรับปรุงอาคาร สปช.105/29 ผนังอลูมิเนียมกระจกพร้อมบานเล่ือน อาคารส้านักงานเขตหลังที ่1 ปรับปรุงผนัง

หอ้งส้วม โรงเรียนสพป.นนทบรีุ เขต 2 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ
300,000              

 (9303) 9303 ปรับปรุงซ่อมแซมกระเบือ้งหลังคา ทาสีอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบอืเจ๊าะ ต .บาเจ๊าะ อ.บา
เจาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9304) 9304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบเูกะสูดอ ต .บาเระใต้ อ.บาเจาะ 
จ.นราธิวาส

150,000              

 (9305) 9305 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต
งานทาสีร้ัวคอนกรีต โรงเรียนบา้นลาเวง ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

150,000              

 (9306) 9306 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้ง
งานทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบา้นมะนังกาหยี ต .มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9307) 9307 ซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน แบบ สปช.017โรงเรียนบา้นบกูิ๊ตยือแร ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9308) 9308 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร ร้ือถอนพืน้ ค.ส.ล. ถมดินลูกรัง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหวัเขา ต .

กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
150,000              

 (9309) 9309 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน แบบ ป.1กโรงเรียนบา้นโคกพยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9310) 9310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาและฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกาโดะ 
ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9311) 9311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสายน้้าทพิย์ ต .โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9312) 9312 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียนบา้นทรายขาว ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 100,000              
 (9313) 9313 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโคกศิลา ต .กะลุวอ อ.เมือง

นราธิวาส จ.นราธิวาส
150,000              

 (9314) 9314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 101/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา งานกระจกโรงเรียนบา้นฮูแตยือลอ ต .บา
เระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9315) 9315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1.ก ทาสีภายในและภายนอกอาคารโรงเรียนบา้นต้นตาล ต .จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.
นราธิวาส

150,000              

 (9316) 9316 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา รางน้้า ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปาหนัน
 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

150,000              

 (9317) 9317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1.ข เปล่ียนฝาผนังโรงเรียนบา้นยาบ ีต .กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 150,000              
 (9318) 9318 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นปะลุกาแปเราะ ต .ปะลุกาสา

เมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
150,000              

 (9319) 9319 ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นลูโบะดาโต๊ะ ต.ลุโบะบอืซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9320) 9320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจริยธรรมและส้วม ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนเพดาน ผนัง ประตูโรงเรียนบา้นกาเยาะ

มาตี ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
150,000              

 (9321) 9321 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นบอืแนปแีย ต .ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.
นราธิวาส

150,000              

 (9322) 9322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1.ก ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนสว่างวัฒนา ต .เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 100,000              

 (9323) 9323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ ต .กาหลง 
อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

150,000              

 (9324) 9324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนหน้าต่าง ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.601/26 ปู
พืน้กระเบือ้งเคลือบ ผนังภายในบกุรเบือ้ง เปล่ียนประตู เปล่ียนโถส้วม ทา่สีผนัง เทคอนกรีตปดิบอ่เกรอะ
โรงเรียนบา้นละหาน ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9325) 9325 ปรับปรุงซ่อมแซมปบูล็อกพืน้สนาม ทาสีโรงเรียนบา้นกูเล็ง ต .ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9326) 9326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดือแยหะยี ต .สุวารี อ.รือ

เสาะ จ.นราธิวาส
150,000              

 (9327) 9327 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปรับผิวจราจร ค.ส.ล.หน้า 12 ซม.โรงเรียนบา้นสุไหงบาตู ต.ลุโบะสาวอ อ.บา
เจาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9328) 9328 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบลูกา ต .รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 100,000              

 (9329) 9329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบอืเระ ต .บาเระใต้ อ.บา
เจาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9330) 9330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นกาแนะ ต .กะลุวอ อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9331) 9331 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัดก้าแพง ต .กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 100,000              
 (9332) 9332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1.ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นปซููตีฆอ ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.

นราธิวาส
150,000              

 (9333) 9333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ติดเหล็กดัด ประตู หน้าต่างโรงเรียน
บา้นยือลาแป ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9334) 9334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นคอลอกาเว ต .ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 200,000              

 (9335) 9335 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีและปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนประชาพฒันา ต .บาตง อ.รือเสาะ จ.
นราธิวาส

100,000              

 (9336) 9336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นปตูะ ต .ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9337) 9337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเซรามิกเคลือบโรงเรียนบา้นกะลูแป ต .บาเระ

เหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
150,000              

 (9338) 9338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร ฝ้ายิปซ้มบอร์ด  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นแยะ ต .จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.
นราธิวาส

150,000              

 (9339) 9339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน ฝาผนัง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียน
บา้นไร่พญา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9340) 9340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเซรามิค เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เทพืน้หน้าอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นปา่ไผ่ ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

150,000              

 (9341) 9341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโคกสยา ต .กะลุวอเหนือ อ.
เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9342) 9342 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกูแบสาลอ ต .กะ
ลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9343) 9343 ปนับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นตะมะยูง ต .ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 150,000              
 (9344) 9344 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทอน ต .โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 200,000              

 (9345) 9345 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นตะโละบาลอ ต .ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9346) 9346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นพนาทกัษณิ ต .บาตง อ.รือ

เสาะ จ.นราธิวาส
150,000              

 (9347) 9347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นรามา ต .ล้าภ ูอ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9348) 9348 ปรับปรุงพืน้ถนน ทางเทา้ปบูล็อกโรงเรียนบา้นตะโละแน็ง ต .บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 100,000              
 (9349) 9349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนคุณธรรมจริยธรรม ผนัง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี ชุดขาบานเกล็ด กระจกบาน

เกล็ดโรงเรียนบา้นทา้เนียบ ต.ล้าภ ูอ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
150,000              

 (9350) 9350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบาตง ต .บาตง อ.รือเสาะ 
จ.นราธิวาส

150,000              

 (9351) 9351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ทาสีโรงเรียนบา้นอีโยะ ต .บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.
นราธิวาส

150,000              

 (9352) 9352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนประตู ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปะลุกาสาเมาะ ต .ปะลุกาสาเมาะ อ.บา
เจาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9353) 9353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดูกู ต .บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 150,000              

 (9354) 9354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบเูกะบากง ต .ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9355) 9355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/หอ้งประชุม ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดพนาสณฑ์ ต .โคกเคียน อ.เมือง

นราธิวาส จ.นราธิวาส
150,000              

 (9356) 9356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก ร้ือถอนฝาผนัง ผนังก่ออิฐบล็อก ประตูบานทบึ กรอบบานหน้าต่าง
โรงเรียนบา้นสวนพลู ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000              



     หนา้ที ่375

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9357) 9357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นตามุง ต .เชิงคีรี อ.ศรีสาคร 

จ.นราธิวาส
150,000              

 (9358) 9358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.017 งานทาสี พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นยือลอ ต .บอืเระ อ.บา
เจาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9359) 9359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบา้นกูยิ ต.ลา
โละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9360) 9360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนวาตภยั/แบบ 017 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโคกสุมุ ต.บางปอ อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9361) 9361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ติดต้ังฝ้าเพดานคร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นไอร์แยง ต .ศรี
สาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

150,000              

 (9362) 9362 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสาวอ ต .สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9363) 9363 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานคอนกรีต เสาร้ัวคอนกรีต กระเบือ้งหลังคา พืน้ผิวหนิล้าง พืน้ปกูระเบือ้ง

เคลือบโรงเรียนบา้นสาคร ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
150,000              

 (9364) 9364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.102/26 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ยิปซ่ัมบอร์ดคร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นดาฮง ต .
เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

150,000              

 (9365) 9365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นซือเลาะ ต.เรียง อ.รือเสาะ 
จ.นราธิวาส

150,000              

 (9366) 9366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นยาแลเบาะ ต .รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9367) 9367 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต ทาสีโรงเรียนบา้นนาโอน ต .รืเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9368) 9368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ตาข่ายตะแกรงเหล็กโรงเรียนบา้นมือและห ์ต .สาวอ

 อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
150,000              

 (9369) 9369 ปรับปรุงซ่อมแซม ทางเทา้ปบูล็อก ขอบคันหนิคอนกรีตโรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทศิ) ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ
 จ.นราธิวาส

150,000              

 (9370) 9370 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นจะแลเกาะ ต.มะนังตายอ อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส

100,000              

 (9371) 9371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 103/26 ประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง ทาสี ปพูืน้บล็อคโรงเรียนบา้นแคนา ต .บางปอ อ.
เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9372) 9372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดคร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นบอืรา
เปะ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9373) 9373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ พืน้ไม้ ประตูไม้อัด หน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบา้
นบลูกาฮีเล ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9374) 9374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 504 อาคารเรียน สปช.2/28 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ต .
บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

200,000              

 (9375) 9375 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันหลังคา เชิงชายไม้ ทาสีโรงเรียนบา้นเขาตันหยง
(มิตรภาพที ่153) ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9376) 9376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง ประตูบานทบึ หน้าต่าง
บานทบึ ทาสีโรงเรียนบา้นจูดแดง ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9377) 9377 ปรับปรุงซ่อมแซม พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง ไม้เนือ้แข็งแปรรูปโรงเรียนบา้น
เปล ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

100,000              

 (9378) 9378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก / ป.1ข ซ่อมหน้าต่างบานพบั ประตูไม้อัด ทาสี กลอนอลูมิเนียม
โรงเรียนบา้นตะโละมีญอ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

150,000              



     หนา้ที ่376

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9379) 9379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.017 ผนังไม้อัดซีเม็นต์โรงเรียนน้้าตกปาโจ (วันครู 2501) ต.บาเจาะ อ.บา

เจาะ จ.นราธิวาส
150,000              

 (9380) 9380 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัว ทรายหยาบ หนิ อิฐบล็อค ปนูซีเม็นต์ ทาสีโรงเรียนบา้นนากอ(มะดากะอุทศิ) ต.จอ
เบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9381) 9381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบวาตภยั ส้วมแบบสปช .601/26 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง
 พืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นยี่งอ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9382) 9382 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ หอ้งสมุด พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ บานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นกูแว ต .ลุ
โบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

100,000              

 (9383) 9383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง ไม้เนือ้แข็ง ทาสี พืน้ปกูระเบือ้ง
เซรามิคโรงเรียนบา้นบเูกะกอตอ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9384) 9384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร คอนกรีตผสมเสร็จ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาดา ต .รือเสาะ อ.รือ
เสาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9385) 9385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ร้ือถอนฝาผนัง ก่ออิฐ ฉาบปนูโรงเรียนบา้นปะลุกานากอ ต .บา
เจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

100,000              

 (9386) 9386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 อาคารอเนกประสงค์แบบ 201 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสี
โรงเรียนเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

200,000              

 (9387) 9387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง เชิงชายไม้เนือ้แข็ง ไม้ปดิลอน
กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นลูโบะบายะ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9388) 9388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 102/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นตอ
หลัง ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

100,000              

 (9389) 9389 ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างถนนคอนกรีต รางระบายน้้าโรงเรียนบา้นบาโงปโูละ ต .เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9390) 9390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก อาคารแบบ 106 หน้าต่างบานทบึ ประตูบานทบึ บานพบั กลอน

อลูมิเนียมโรงเรียนชุมชนบา้นซากอ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
200,000              

 (9391) 9391 ปรับปรุงซ่อมแซม ท้าทางเทา้บล็อคหนา 10 ซม.โรงเรียนบา้นตันหยง ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9392) 9392 ปรับปรุงซ่อมแซม ท้าทางเทา้บล็อคหนา 10 ซมโรงเรียนบา้นคลอแระ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9393) 9393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจริยธรรม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด ประตู หน้าต่าง 

ผนังก่ออิฐบล็อค ทาสีโรงเรียนบา้นตายา ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
150,000              

 (9394) 9394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก ฝ้าเพดาน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นมะนังปนัยัง ต .สามัคคี 
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9395) 9395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 สนาม ไม้เนือ้แข็ง คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นบอืแรง ต .ลาโละ 
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9396) 9396 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม อาคารโรงฝึกงาน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง ฝ้าเพดาน ไม้ปดิลอนกระเบือ้ง
โรงเรียนชุมชนสัมพนัธ์บา้นลาโละ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9397) 9397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก ผนังก่ออิฐบล็อค ฉาบปนู ทาสีโรงเรียนบา้นบางมะนาว ต .กะลุวอเหนือ 
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9398) 9398 ปรับปรุงซ่อมแซม เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นทุง่คา ต .ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9399) 9399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง รางรับน้้าฝนโรงเรียน

บา้นแปะ๊บญุ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
200,000              

 (9400) 9400 ปรับปรุงซ่อมแซมปา้ยโรงเรียน ผนังก่ออิฐบล็อค ฉาบปนูเรียบ หนิอ่อนตัวอักษร ทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นลาเมาะ ต .รื
อเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000              



     หนา้ที ่377

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9401) 9401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26 ทาสี พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโต๊ะนอ ต.มะนังตายอ อ.

เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
100,000              

 (9402) 9402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นลูโบะบโูละ ต .
สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9403) 9403 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ถมดินโรงเรียนบา้นปลูากาปะ๊ ต .กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 100,000              
 (9404) 9404 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว อิฐบล็อค ถมดิน เหล็กเส้น ทรายหยาบ ทรายละเอียด ทาสีโรงเรียนบา้นกลูบ ีต .ซากอ อ.ศรี

สาคร จ.นราธิวาส
200,000              

 (9405) 9405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป.1ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง ไม้เชิงชาย ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้น
จอเบาะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

100,000              

 (9406) 9406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทุง่โต๊ะดัง ต .บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.
นราธิวาส

100,000              

 (9407) 9407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดือแย ต .สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9408) 9408 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง ตะขอยึดโรงเรียนบา้นบาตูฯ 

มิตรภาพที ่66 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
200,000              

 (9409) 9409 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธง อาคารเรียน แบบ 003 ทาสี ถมดิน ก่ออิฐบล็อค ฉาบปนู คอนกรีตส้าเร็จปกูระเบือ้ง
เคลือบโรงเรียนวัดล้าภ ูต.ล้าภ ูอ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9410) 9410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.017/26 ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดคร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นอาตะบอืเระ ต.บา
เระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9411) 9411 ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างถนนคอนแรีต กว้าง 5 เมตรโรงเรียนบา้นลูโบะ๊บาตู ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 100,000              
 (9412) 9412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโคกตีเต ต .บางปอ อ.เมืองนราธิวาส

 จ.นราธิวาส
100,000              

 (9413) 9413 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ 401 โถส้วม ปกูระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ประตูโรงเรียนบา้นกาแร ต .ลุ
โบะบอืซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9414) 9414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง บานประตูไม้อัด ทาสีโรงเรียนบา้นฮูแตทวูอ ต .
โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9415) 9415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง รางน้้าสังกะสีโรงเรียนบา้นจือแร ต .สาวอ อ.รือ
เสาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9416) 9416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน ฝ้าเพดานยิแซ่ัมบอร์ดค่าวเหล็กชุบสังกะสีโรงเรียนบา้นกาเด็ง ต.ละหาร อ.ยี่
งอ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9417) 9417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช105/29 ทาสี พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดโคกโก ต .ล้าภ ูอ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9418) 9418 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง ประตูเหล็กม้วนโรงเรียน
บา้นธรรมเจริญ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

100,000              

 (9419) 9419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมสามัญ 008 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์9 ต.ลุโบะสาวอ 
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9420) 9420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกูยิ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.
นราธิวาส

150,000              

 (9421) 9421 ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตรโรงเรียนบา้นสุเปะ๊ ต.เรียง อ.รือ
เสาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9422) 9422 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ประตูPVCโรงเรียนสามัคคีวิทยา ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.
นราธิวาส

100,000              



     หนา้ที ่378

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9423) 9423 ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นปาลอบาต๊ะ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.

นราธิวาส
150,000              

 (9424) 9424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง ครอบตะเฆ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บา้น
ใหม่) ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9425) 9425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน บานประตู ทาสี รางน้้าโรงเรียนบา้นลุโบะปาเระ ต .จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9426) 9426 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง รางน้้าฝนโรงเรียนบา้นบลูกา

สนอ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
150,000              

 (9427) 9427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง ครอบตะเฆ่ ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดคร่าวไม้
เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นบาโงปะแต ต .โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9428) 9428 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เสาร้ัวคอนกรีต ทาสีโรงเรียนบา้นรือ
เสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9429) 9429 ปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาทรงไทย ปกูระเบือ้เคลือบ ทาสีโรงเรียนบา้นอีนอ ต .ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9430) 9430 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก ทาสีโรงเรียนบา้นบริจ๊ะ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9431) 9431 ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นบอืเล็งใต้ ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.

นราธิวาส
100,000              

 (9432) 9432 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 เหล็กดัดลวดตาข่าย ประตูเหล็กดัดโรงเรียนบา้นบากง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ 
จ.นราธิวาส

150,000              

 (9433) 9433 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งอาหาร ทีอ่าบน้้าละหมาด พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ แผ่นเรียบฝ้าเพดาน ประตูเล ทาสี
โรงเรียนบา้นกาบุ ๊ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9434) 9434 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ฝาผนัง ประตูกระจกเล่ือน พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ฝ้าซีเม็นต์ ทาสีโรงเรียนบา้นโคก
แมแน ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9435) 9435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนโครงหลังคาโรงเรียนบา้นก้าปงปแีซ ต .ลุโบะบอืซา อ.ยี่งอ จ.
นราธิวาส

150,000              

 (9436) 9436 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสหกรณ์ อาคารเรียน สปช .105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบกระเบือ้ง ทาสีโรงเรียน
คีรีราษฎร์รังสฤษด์ิ ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

100,000              

 (9437) 9437 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ไม้ขนาดต่างๆ แผ่นเรียบ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ตะขอยึดกระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9438) 9438 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นมะยูง ต .ปะลุกาสาเมาะ อ.บา
เจาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9439) 9439 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ทาสี พืน้สนามปบูล็อคสีโรงเรียนบา้นปลักปลา ต .ล้าภ ูอ.เมืองนราธิวาส 
จ.นราธิวาส

150,000              

 (9440) 9440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบตะเฆ่ ตะขอยึดกระเบือ้ง ฝ้ากระเบือ้งซีเม็นต์คร่าวไม้เนือ้
แข็ง ทาสีโรงเรียนบา้นยารอ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (9441) 9441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นจืองา ต .บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.
นราธิวาส

100,000              

 (9442) 9442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ อ่างอเนกประสงค์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 
ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9443) 9443 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หอ้งครัว เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ติดต้ังโครงหลังคาเหล็กโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห ์10 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9444) 9444 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโคกเคียน ต .โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 100,000              



     หนา้ที ่379

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9445) 9445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ฝ้ากระเบือ้งเส้นใยซีเม็นต์โรงเรียนบา้นสุไหงบาลา ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.

นราธิวาส
150,000              

 (9446) 9446 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นลาเมาะฮีเล ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ 
จ.นราธิวาส

150,000              

 (9447) 9447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ผนังโครงคร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นยะบะ (อุป
การวิทยา) ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9448) 9448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบสันโค้ง ผนังก่ออิฐบล็อคฉาบปนู ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด
คร่าวไม้เนือ้แข็ง ทาสีโรงเรียนบา้นยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9449) 9449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนวาตภยั โรงอาหาร ผนังไม้อัด ไม้เนือ้แข็งขนาดต่างๆ ลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นบอื
แนนากอ ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

100,000              

 (9450) 9450 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นศาลาลูกไก่ ต .ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9451) 9451 ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นสะแนะ ต .เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9452) 9452 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ,บานบรีุ ร้ือถอนไม้ ถมดิน พืน้ปหูนิแกรนิตโต ทาสีโรงเรียนสพป .

นราธิวาส เขต 1 ต.ล้าภ ูอ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
300,000              

 (9453) 9453 เปล่ียนกระเบือ้งปพูืน้ผิวด้าน, พืน้ขัดมันโรงเรียนบา้นไอบาตู ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 150,000              
 (9454) 9454 เปล่ียนพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบาโงฮูมอ ต .กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 100,000              
 (9455) 9455 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคา, หลังคาโรงเรียนบา้นโคกตา ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 200,000              
 (9456) 9456 เปล่ียนพืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนนิคมพฒันา10 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 200,000              
 (9457) 9457 ปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนราชภกัดี ต .สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 150,000              
 (9458) 9458 ทาสีโรงเรียนบา้นดอเหะ ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 100,000              
 (9459) 9459 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, พืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบา้นสะปอม ต .ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9460) 9460 เปล่ียนพืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเปาะเจ๊ะเต็ง ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 100,000              
 (9461) 9461 ทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นไม้ฝาด ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              
 (9462) 9462 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหล้งคา, หลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นต้าเสาพฒันา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              
 (9463) 9463 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทพประทาน(บา้นเจ๊ะเด็ง) ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              
 (9464) 9464 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ประตู, หน้าต่าง อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นกาวะ ต .กาวะ อ.สุไหง

ปาดี จ.นราธิวาส
150,000              

 (9465) 9465 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นสากอ ต .สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 200,000              
 (9466) 9466 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ไม้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นบางขุด ต .ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              
 (9467) 9467 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ฝ้าเพดาน, พืน้ บา้นพกัครูโรงเรียนบา้นบอืราแง ต .โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 100,000              
 (9468) 9468 เปล่ียนประตู, พืน้, กันสาด อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 150,000              

 (9469) 9469 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟตุบอลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บา้นโคกสยา) ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 150,000              
 (9470) 9470 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนบา้นบเูกะตา ต .โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              
 (9471) 9471 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้อาคารเรียนโรงเรียนวัดประดิษฐ์บปุผา ต .สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 100,000              
 (9472) 9472 เปล่ียนประตู, หน้าต่าง, ราวบนัไดอาคารเรียนโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 100,000              
 (9473) 9473 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้กระเบือ้ง, ทาสีอาคารเรียน อาคารละหมาดโรงเรียนบา้นยะหอ ต .แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              

 (9474) 9474 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว, โครงหลังคา, เสาธงโรงเรียนบา้นสุไหงโก-ลก ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 200,000              
 (9475) 9475 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นแอแว ต .เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              
 (9476) 9476 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นกูวา ต .แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              



     หนา้ที ่380

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9477) 9477 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นบาโงมาแย ต .สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 150,000              
 (9478) 9478 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนนิคมพฒันา7 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 150,000              
 (9479) 9479 ปรับปรุงซ่อมแซมพิน้กระเบือ้งอาคารเรียน , เปล่ียนเคร่ืองสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นปอเนาะ ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.

นราธิวาส
150,000              

 (9480) 9480 ปรับปรุงซ่อมแซพืน้มลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นโผลง ต .โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 150,000              
 (9481) 9481 เปล่ียนฝ้าเพดาน, ทาสี อาคารโรงฝึกงานโรงเรียนบา้นศาลาใหม่ ต .ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 200,000              
 (9482) 9482 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, พืน้, ผนัง อาคารประกอบโรงเรียนบา้นแขยง ต .เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 100,000              
 (9483) 9483 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นบาโงกือเต ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 100,000              
 (9484) 9484 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ฝ้าเพดาน, ฝาผนัง เปล่ียนบานประตู, หน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรักไทย 

ต.ภเูขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
150,000              

 (9485) 9485 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาผนังอาคารเรียนโรงเรียนสุคิริน ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 150,000              
 (9486) 9486 เปล่ียนพืน้กระเบือ้ง, ประตูอาคารเรียนโรงเรียนบา้นจือแร ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 150,000              
 (9487) 9487 เปล่ียนประตู, หน้าต่างอาคารอเนกประสงค์, เปล่ียนฝ้าเพดาน, ประตู อาคารเรียนโรงเรียนบา้นตาเซะเหนือ ต.สุ

ไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
150,000              

 (9488) 9488 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนนิคมพฒันา5 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 150,000              
 (9489) 9489 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนูโร๊ะ ต .โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              
 (9490) 9490 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารโรงเรียนบา้นน้้าทเุรียน ต .ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 150,000              
 (9491) 9491 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล, ยกระดับพืน้หน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเกาะสะทอ้น ต .เกาะสะทอ้น อ.

ตากใบ จ.นราธิวาส
200,000              

 (9492) 9492 ทาสี, ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นสามแยก ต .กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              
 (9493) 9493 ทาสี, เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเรียนโรงเรียนบา้นปยูู ต.เกาะสะทอ้น อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9494) 9494 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, พืน้, ผนัง, เปล่ียนประตู, หน้าต่าง , ทาสี,อาคารประกอบโรงเรียนบา้นโต๊ะเด็ง ต.

โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
150,000              

 (9495) 9495 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟตุบอลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              
 (9496) 9496 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้, ผนัง, ประตู, หน้าต่าง, ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นตือมายู ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              

 (9497) 9497 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นไม้แก่น ต .สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 150,000              
 (9498) 9498 ปรับปรุงซ่อมแซมผนังโรงอาหารโรงเรียนบา้นแม่ดง ต .แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              
 (9499) 9499 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นน้้าใส ต .เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 150,000              
 (9500) 9500 ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้้าโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 100,000              
 (9501) 9501 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ผนัง, ประตู, เปล่ียนโถส้วม ส้วมโรงเรียนบา้นตือระ มิตรภาพที ่172 ต.ปาเสมัส อ.สุ

ไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
150,000              

 (9502) 9502 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ ต .พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9503) 9503 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้กระเบือ้ง, ฝ้าเพดาน, ทาสี , พืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นละหาน ต .ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.

นราธิวาส
150,000              

 (9504) 9504 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, พืน้อาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นตล่ิงสูง ต .สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.
นราธิวาส

150,000              

 (9505) 9505 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน, คูระบายน้้าโรงเรียนบา้นสายะ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 100,000              
 (9506) 9506 ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง, ทาสี, ปกูระเบือ้ง, เปล่ียนประตูหน้าต่าง อาคารเรียนโรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ต.นานาค

 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
150,000              

 (9507) 9507 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นตะเหล่ียง ต.เกาะสะทอ้น อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 200,000              



     หนา้ที ่381

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9508) 9508 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ฝ้าเพดาน อาคารเรียนโรงเรียนบา้นแฆแบะ๊ ต .นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9509) 9509 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน. ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบา้นซรายอ ต .ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 200,000              
 (9510) 9510 เทพืน้ คสล., ปรับปรุงซ่อมแซมฝาผนังอาคารโรงเรียนบา้นปะลุกา ต .โฆษติ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9511) 9511 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ประตู หน้าต่าง อาคารประกอบโรงเรียนบา้นศาลาอูมา ต .กายูคละ อ.แว้ง จ.

นราธิวาส
150,000              

 (9512) 9512 ปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง, ปพูืน้กระเบือ้ง, ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบา้นเจ๊ะยอ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.
นราธิวาส

150,000              

 (9513) 9513 เทพืน้ลานกีฬาโรงเรียนเพลินพศิ ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 100,000              
 (9514) 9514 ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง, ทาสี, หลังคา, พืน้อาคารเรียน ส้วมโรงเรียนวัดโคกมะม่วง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 150,000              

 (9515) 9515 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว, ซุ้มประตู,ทาสี, หลังคา, ฝ้าเพดาน อาคารเรียนโรงเรียนบา้นหวัคลอง ต .เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส

200,000              

 (9516) 9516 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ทาสี อาคารละหมาดโรงเรียนบา้นกวาลอซีรา ต .ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 150,000              

 (9517) 9517 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโต๊ะเวาะ ต.ปโูยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 150,000              
 (9518) 9518 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารละหมาดโรงเรียนบา้นปะดะดอ ต .นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9519) 9519 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, พืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบา้นลูโบะ๊ซามา ต .ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 150,000              
 (9520) 9520 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นมือบา ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 150,000              
 (9521) 9521 ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นปาดังยอ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 150,000              
 (9522) 9522 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, พืน้, ประตู โรงอาหารโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ต .แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              
 (9523) 9523 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, พืน้, ทาสีอาคารประกอบโรงเรียนบา้นลูโบะลือซง ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 150,000              

 (9524) 9524 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ลานกีฬาโรงเรียนบา้นตอแล ต .แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 100,000              
 (9525) 9525 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน, คูระบายน้้า, ทางเดินโรงเรียนบา้นตะโละบเูก๊ะ ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.

นราธิวาส
150,000              

 (9526) 9526 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นบอเกาะ ต .สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 100,000              
 (9527) 9527 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้สนามบาสเกตบอลโรงเรียนบา้นปโูปะ๊ ต .มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 150,000              
 (9528) 9528 ทาสีหอ้งเรียนโรงเรียนวัดทรายขาว ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9529) 9529 ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง, พืน้ฐ ฝ้าเพดาน, ประตู, หน้าต่างหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นกรือซอ ต .แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              

 (9530) 9530 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นตอหลัง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9531) 9531 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคา, ประตู, พืน้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอิสลามบา้รุง ต .ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.

นราธิวาส
150,000              

 (9532) 9532 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาไม้, ทาสี, ประตู อาคารเรียนโรงเรียนบา้นไพรวัน ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9533) 9533 เปล่ียนหน้าต่างพร้อมทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นตาบา ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 200,000              
 (9534) 9534 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นกูวา ต .ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 150,000              
 (9535) 9535 เปล่ียนสุขภณัฑ์หอ้งส้วม, งานเดินทอ่โสโครก, ทาสีส้วมโรงเรียนบา้นมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 200,000              
 (9536) 9536 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ประตูหน้าต่าง, พืน้กระเบือ้ง, ทาสี อาคารประกอบโรงเรียนบา้นภเูขาทอง ต .บา้น

โต๊ะโม๊ะ-บา้นภเูขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
100,000              

 (9537) 9537 ทาสีหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นปลักปลา ต.โฆษติ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9538) 9538 ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นบางขุนทอง ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 150,000              



     หนา้ที ่382

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9539) 9539 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ฝ้าเพดานอาคารประกอบโรงเรียนนิคมพฒันา9 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 150,000              
 (9540) 9540 ปรับปรุงประตูโรงเรียนนิคมพฒันา6 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 100,000              
 (9541) 9541 ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนนิคมพฒันา 4 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 150,000              
 (9542) 9542 ทาสีหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นตอออ ต .กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 100,000              
 (9543) 9543 ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง, ประตูหน้าต่าง, ทาสีหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นบาโง ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              
 (9544) 9544 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารประกอบโรงเรียนบา้นศรีพงัน ต .เกาะสะทอ้น อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9545) 9545 ปรับปรุงซ่อมแซมก้าแพงกั้นดินโรงเรียนนิคมพฒันา2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 150,000              
 (9546) 9546 ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง, ประตูหน้าต่าง, ทาสีอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเกาะสวาด ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.

นราธิวาส
100,000              

 (9547) 9547 เทพืน้ คสล. บริเวณอาคารส้านักงานโรงเรียนสพป.นราธิวาส เขต 2 ต.สุไหงโก - ลก อ.สุไหงโก - ลก จ.นราธิวาส 300,000              

 (9548) 9548 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าโรงเรียนบา้นปะลุรู ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 150,000              
 (9549) 9549 ปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่าง เสาไม้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นโคกงู ต .บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9550) 9550 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ประตู, หน้าต่า อาคารเรียนโรงเรียนบา้นโคกมือบามิตรภาพที ่223 ต.โฆษติ อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส
150,000              

 (9551) 9551 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดพระพทุธ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9552) 9552 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ประตู, หน้าต่าง, ทาสี บา้นพกัครูโรงเรียนวัดฉัททนัต์สนาน ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.

นราธิวาส
150,000              

 (9553) 9553 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 200,000              

 (9554) 9554 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ฝาผนัง, หน้าต่าง, ประตู อาคารเรียนโรงเรียนบา้นสะหร่ิง ต.โฆษติ อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส

150,000              

 (9555) 9555 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดโคกมะเฟอืง ต .ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9556) 9556 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบา้นปลูาเจ๊ะมูดอ ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9557) 9557 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นจะมาแกะ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              
 (9558) 9558 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นแว้ง ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 200,000              
 (9559) 9559 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นเจ๊ะเหม ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              
 (9560) 9560 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสีอาคารเรียน ถนน โรงเรียนบา้นคลองตัน ต .ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9561) 9561 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบา้นกูบ ูต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9562) 9562 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบา้นลาแล ต .ปโูยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 150,000              
 (9563) 9563 ทาสีอาคารเรียน, ร้ัวโรงเรียนบา้นกูแบอีแก ต.ปโูยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 150,000              
 (9564) 9564 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโคกโก ต .โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 100,000              
 (9565) 9565 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นตาเซะใต้ ต .ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.

นราธิวาส
150,000              

 (9566) 9566 ทาสีอาคารเรียน, ร้ัวโรงเรียนบา้นกลูบ ีต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 150,000              
 (9567) 9567 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นร่วมใจ ต .ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 150,000              
 (9568) 9568 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นบาลูกายาอิง ต .ร่มไทร อ.สุคิริน จ.

นราธิวาส
200,000              

 (9569) 9569 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นจุฬาภรณ์ 12 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.
นราธิวาส

100,000              



     หนา้ที ่383

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9570) 9570 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นฆอเลาะทวูอ ต .แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 150,000              

 (9571) 9571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานฝ้าเพดานฝ้าเพดาน 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส

150,000              

 (9572) 9572 ปรับปรุงอาคารเรียน  งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นกาเด็ง ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9573) 9573 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตโรงเรียนบา้นปาเซ ต .บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9574) 9574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข งานหลังคา

โรงเรียนบา้นบระเอ็ง ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
150,000              

 (9575) 9575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นเขาแก้ว ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส

150,000              

 (9576) 9576 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26   งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นไอปาเซ ต .ตันหยงลิมอ อ.ระ
แงะ จ.นราธิวาส

100,000              

 (9577) 9577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานฝ้าเพดาน งานสี งานรางน้้าโรงเรียนประชาบา้รุง ต .บาโง
สะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

100,000              

 (9578) 9578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานสี งานถมดินโรงเรียนบา้นบละแต ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ 
จ.นราธิวาส

100,000              

 (9579) 9579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. งานหลังคาโรงเรียนบา้นนิบง ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9580) 9580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นบาโงกูโบ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 100,000              

 (9581) 9581 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานฝ้าเพดาน เปล่ียรางน้้า เปล่ียนหน้าต่าง งานสี งานพืน้
โรงเรียนบา้นเขาน้อย ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9582) 9582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.017 งานทาสี   อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้น
กาลิซา ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

200,000              

 (9583) 9583 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  งานพืน้โรงเรียนบา้นตะโละ ต .ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9584) 9584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานพืน้  งานสีโรงเรียนบา้นเจ๊ะเก ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.

นราธิวาส
150,000              

 (9585) 9585 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 งานสี งานพืน้  ทาสีร้ัวโรงเรียน โรงเรียนบา้นบอืนังกือเปาะ ต .
ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9586) 9586 ปรับปรุงซ่อมแซมปพูืน้หน้าอาคารเรียน โรงเรียนบา้นบองอ ต .บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9587) 9587 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานทาสี  งานถมดินพืน้สนามโรงเรียนบา้นริแง ต .ผดุงมาตร อ.

จะแนะ จ.นราธิวาส
150,000              

 (9588) 9588 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตโรงเรียนบา้นแกแม ต .ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9589) 9589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.017/2523  งานร้ือถอนกระเบือ้งหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบา้นมะรือ

โบตก ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
200,000              

 (9590) 9590 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นบาโงระนะ ต .มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9591) 9591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสาเมาะ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.

นราธิวาส
200,000              

 (9592) 9592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนระแงะ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9593) 9593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานพืน้โรงเรียนบา้นบาโงสะโต ต .บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 100,000              



     หนา้ที ่384

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9594) 9594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้ งานประตู-หน้าต่าง  งานฝ้าเพดาน งานสี

โรงเรียนบา้นตันหยงลิมอ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
150,000              

 (9595) 9595 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช102/26 อาคารป.1 ก. และส้วมนักเรียน  งานประตู-หน้าต่าง  งานฝ้า
เพดาน งานพืน้โรงเรียนบา้นทา้นบ ต .เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9596) 9596 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นลูโบะ๊บาตู ต .บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 100,000              

 (9597) 9597 ปรับภมูิทศัน์   ถมดินลูกรังโรงเรียนบา้นกาหนัว๊ะ ต .กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 200,000              
 (9598) 9598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 312  งานหลังคา  งานผนังโรงเรียนบา้นเขาพระ ต .ตันหยงมัส อ.ระ

แงะ จ.นราธิวาส
100,000              

 (9599) 9599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29ท งานพืน้  งานสี  งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นบอ่ทอง ต.
ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9600) 9600 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.201/26 งานพืน้โรงเรียนวัดร่อน ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9601) 9601 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.017 งานหลังคา งานกันสาด  งานพืน้โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่

 109 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
100,000              

 (9602) 9602 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข. งานประตู-หน้าต่าง งานระเบยีง งานสีโรงเรียนบา้นลาไม ต .บองอ อ.ระแงะ 
จ.นราธิวาส

150,000              

 (9603) 9603 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา งานพืน้ งานเพดาน งานประตูโรงเรียนบา้นบาโง ต .เฉลิม อ.
ระแงะ จ.นราธิวาส

100,000              

 (9604) 9604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29  และส้วมนักเรียน  งานประตู- หน้าต่าง  งานฝ้าเพดาน งานพืน้
 งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นสิโป ต .เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9605) 9605 ปรับภมูิทศัน์  ถมดินโรงเรียนบา้นกอแนะเหนือ ต .ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9606) 9606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  งานยกระดับพืน้โรงเรียนบา้นลูโบะ๊ดีแย ต.ตันหยงลิมอ อ.ระ

แงะ จ.นราธิวาส
100,000              

 (9607) 9607 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นกูจิงลือปะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 100,000              
 (9608) 9608 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเนกประสงค์  งานพืน้ โรงเรียนบา้นลูโบะ๊กาเยาะ ต .เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9609) 9609 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหลังคา  งานสีโรงเรียนบา้นสะโล ต .เฉลิม อ.ระแงะ จ.

นราธิวาส
150,000              

 (9610) 9610 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 102/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นตราแด๊ะ ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9611) 9611 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2 หลัง งานหลังคา งานประตูโรงเรียนชุมชนสหพฒันา ต.บองอ

 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
200,000              

 (9612) 9612 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง งานฝ้าเพดาน  งานสี
โรงเรียนบา้นฮูลู ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (9613) 9613 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 9 หอ้งเรียน งานสีโรงเรียนบา้นจะแนะ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.
นราธิวาส

200,000              

 (9614) 9614 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.108 ล/30  งานพืน้โรงเรียนบา้นละหาร ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.
นราธิวาส

150,000              

 (9615) 9615 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานผนัง งานสีโรงเรียนบา้นปารี ต .จะแนะ อ.จะแนะ จ.
นราธิวาส

150,000              

 (9616) 9616 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช .201/26 งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นน้้าวน ต .ช้างเผือก 
อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

100,000              

 (9617) 9617 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  งานปพูืน้โรงเรียนบา้นตือกอ ต .จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 100,000              



     หนา้ที ่385

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9618) 9618 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเหล็กดัด  ปรับพืน้สามถมทราบโรงเรียนพทิกัษว์ิทยากุมุง 

ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
150,000              

 (9619) 9619 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 1 หลัง  แาคารเรียนแบบ สปช.104/26  งานพืน้ งานประตู
โรงเรียนบา้นยะออ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

100,000              

 (9620) 9620 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคางานพืน้ งานสีโรงเรียนร่วมจิตต์ประชา ต .ช้างเผือก อ.จะแนะ 
จ.นราธิวาส

150,000              

 (9621) 9621 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา  งานรางน้้าโรงเรียนบา้นไอร์โซ ต .ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.
นราธิวาส

150,000              

 (9622) 9622 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นดุซงยอ ต .ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 200,000              
 (9623) 9623 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  งานพืน้โรงเรียนบา้นแมะแซ ต .ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9624) 9624 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบา้นรือเปาะ ต .ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9625) 9625 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/259 งานพืน้โรงเรียนบา้นบเูก๊ะบอืแต ต .ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.

นราธิวาส
150,000              

 (9626) 9626 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นกาแย ต .ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9627) 9627 ปรับปรุงซ่อมแซมลนามกีฬาเอนกประสงค์ เทพืน้คอนกรีต คสล .โรงเรียนบา้นน้้าหอม ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.

นราธิวาส
150,000              

 (9628) 9628 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนผดุงมาตร ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 150,000              

 (9629) 9629 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปบบ 312 งานพืน้โรงเรียนบา้นยานิง ต .จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 150,000              

 (9630) 9630 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน งานหน้าต่าง งานสีโรงเรียนบา้นเจาะไอร้อง ต .
จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

150,000              

 (9631) 9631 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานหลังคา งานฝ้่าเพดานโรงเรียนบา้นโคก ต.จวบ อ.เจาะไอ
ร้อง จ.นราธิวาส

150,000              

 (9632) 9632 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานประตูโรงเรียนบา้นบาโงดุดุง ต.จวบ อ.เจาะไอ
ร้อง จ.นราธิวาส

150,000              

 (9633) 9633 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด งานพืน้ งานสีโรงเรียนบา้นลูโบะ๊เยาะ ต .จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 100,000              
 (9634) 9634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017  งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นมะรือโบออกมิตรภาพที ่199 ต.มะรือโบออก 

อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
150,000              

 (9635) 9635 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบา้นจูโวะ ต .มะรือโบออก อ.
เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

150,000              

 (9636) 9636 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 015  งานทาสีโรงเรียนราชพฒันา ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 100,000              

 (9637) 9637 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  งานหลังคาโรงเรียนบา้นบกูิต ต .บกูิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 150,000              
 (9638) 9638 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นไอสะเตียร์ ต.บกูิต อ.เจาะไอร้อง จ.

นราธิวาส
150,000              

 (9639) 9639 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบา้นบาตาปาเซ ต.บกุิต อ.เจาะไอ
ร้อง จ.นราธิวาส

150,000              

 (9640) 9640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นเจาะเกาะ ต.บกูิต อ.เจาะไอร้อง จ.
นราธิวาส

150,000              



     หนา้ที ่386

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9641) 9641 ปรับภมูิทศัน์ ถมดิน หน้าอาคารเรียน แบบ สปช .105/29 โรงเรียนบา้นบเูก๊ะตาโมงมิตรภาพที ่128 ต.บกูิต อ.

เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
200,000              

 (9642) 9642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นตาโงะ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.
นราธิวาส

150,000              

 (9643) 9643 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นบ้ารุงวิทย์ ต.ไอสะเตีย -บาโงแอ
ชา อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

150,000              

 (9644) 9644 ปรับปรุงภมูิทศัน์หน้าอาคาร สนง.สพป.นราธิวาส เขต3 เทพืน้คอนกรีต คสล.โรงเรียนสพป.นราธิวาส เขต 3 ต.
ถนนระแงมรรดา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

300,000              

 (9645) 9645 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนราชประสงค์ ต .มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 100,000              
 (9646) 9646 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นไอกรอส ต .จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 150,000              
 (9647) 9647 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก (หอ้งเรียนอนุบาล) เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด ทาสีภายนอกภายใน มุง้ลวดประตู-หน้าต่าง

โรงเรียนบา้นหว้ยส้ม ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
100,000              

 (9648) 9648 อาคารเรียนแบบราษฏร์สร้าง (หอ้งเรียนโสตทศันูปกรณ์) ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนฝ้า-เพดาน หน้าต่างกระจกบาน
เล่ือน ผนังฉาบเรียบ ทาสีภายนอกภายใน
โรงเรียนบา้นนายาง ต.บอ่แก้ว อ.นาหมืน่ จ.น่าน

100,000              

 (9649) 9649 อาคารเรียนแบบราษฏร์สร้าง (หอ้งเรียนอนุบาล) เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์ ปพูืน้กระเบือ้ง ก่อผนังคอนกรีต 
เปล่ียนประตูทบึไม้เนือ้แข็ง ทาสีภายในภายนอก
โรงเรียนบา้นค้าเรือง ต.บอ่แก้ว อ.นาหมืน่ จ.น่าน

100,000              

 (9650) 9650 อาคารเรียน แบบ นน 01 (หอ้งคอมพวิเตอร์) ทาสีน้้า เปล่ียนประตูกระจก หน้าต่างกระจก ช่องลมกระจก  
อาคารเรียน แบบ ป 1 ก (หอ้งส่ือเทคโนโลยี) เปล่ียนประตูกระจก หน้าต่างกระจก ช่องลมกระจก
โรงเรียนบา้นซาวหลวง ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9651) 9651 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข (หอ้งสันทนาการ) ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นทา่ล้อ ต.ฝายแก้ว อ.ภเูพยีง จ.น่าน

100,000              

 (9652) 9652 อาคารเรียน แบบ สปช.206 ปพูืน้กระเบือ้ง (หอ้งคอมพวิเตอร์ หอ้งนาฎศิลป ์หอ้งเรียนเรียนร่วม หอ้งเรียน
อิเล็คทรอนิกส์ หอ้งเรียนภาษาไทย)
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

150,000              

 (9653) 9653 อาคารเรียน แบบราษฏร์สร้าง (หอ้งเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา) โครงเหล็กกั้นผนังหอ้ง กระเบือ้งแผ่น
เรียบ ประตูพร้อมอุปกรณ์ กระจกบานเล่ือน ทาสี อิฐบล๊อคผนังหอ้งน้้า ปกุระเบือ้งบผุนัง ทอ่ส้วม อุปกรณ์
หอ้งน้้าหอ้งส้่วม กระเบือ้งหลังคาและโครง อ่างล้างหน้า อ่างล้างหน้า กระจกเงา ค่าแรงร้ือขน
โรงเรียนราชานุบาล ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

200,000              

 (9654) 9654 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 (หอ้งอุตสาหกรรม หอ้งเกษตร หอ้งโภชนาการ )งานพืน้ เทพืน้คอนกรีต ปพูืน้
กระเบือ้ง ก่อบล๊อคผนัง งานผนัง เปล่ียนหน้าต่างบานทบึ กรอบหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง
โรงเรียนบา้นกิ่วน้้าสาขาน้้าตวง ต.น้้าพาง อ.แม่จริม จ.น่าน

150,000              

 (9655) 9655 บา้นพกัครู แบบ สปช.302/28 (หอ้งอาเซียน, หอ้งพละศึกษา) งานหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ฝ้า
กระเบือ้งแผ่นเรียบ ไม้เนือ้แข็งเชิงชาย ทาสีกันสนิม งานผนัง บล๊อคคอนกรีต ฉาบเรียบ งานพืน้ เปล่ียนเสาตอม่อ
โรงเรียนบา้นตอง ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

150,000              

 (9656) 9656 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (หอ้งวิชาการ) งานผนัง ไม้อัดสัก ไม้คร่าวเนือ้แข็ง ทาสีเคลือบไม้
โรงเรียนบา้นหว้ยแฮ้ว ต.พงษ ์อ.สันติสุข จ.น่าน

150,000              



     หนา้ที ่387

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9657) 9657 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก 5 หอ้งเรียน งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา ต .นาซาว อ.

เมืองน่าน จ.น่าน
100,000              

 (9658) 9658 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก  งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้ง เพดานแผ่นเรียบ รางรินโรงเรียนบา้นน้้าโค้ง ต .สะเนียน 
อ.เมืองน่าน จ.น่าน

150,000              

 (9659) 9659 อาคารเรียน แบบสามัญ 2541 งานหลังคา เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอน งานผนัง ทาสี  เปล่ียนประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นพชืเจริญ ต.น้้าตก อ.นาน้อย จ.น่าน

100,000              

 (9660) 9660 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอน เพดานทบีาร์โรงเรียนบา้นน้้าพ ุต .น้้าตก อ.
นาน้อย จ.น่าน

100,000              

 (9661) 9661 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข 8 หอ้งเรียน  งานหลังคา เพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นหนองรังมิตรภาพที ่107 ต.ทา่น้าว 
อ.ภเูพยีง จ.น่าน

100,000              

 (9662) 9662 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้ง งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้น
หนองหา้มิตรภาพที ่125 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

100,000              

 (9663) 9663 อาคารเรียน แบบ นน 01 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้ง  ครอบกระเบือ้ง ขอยึด  ไม้เชิงชายโรงเรียนบา้นสะเนียน 
ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9664) 9664 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข  งานหลังคา เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอน ครอบมุมโรงเรียนชุมชนบา้นนาคา ต .หนองแดง 
อ.แม่จริม จ.น่าน

150,000              

 (9665) 9665 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก  งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ขอยึด ครองสันโค้ง ครอบตะเฆ่ งานผนัง ทาสี
โรงเรียนบา้นใหม่ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

150,000              

 (9666) 9666 อาคารเรียน แบบราษฏร์สร้าง งานหลังคา เปล่ียนฝ้ายิปซ้ัมบอร์ด อาคารเรียน แบบ ป 1 ข เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด
โรงเรียนบา้นดอนหล่ายทุง่ ต.สวด อ.บา้นหลวง จ.น่าน

100,000              

 (9667) 9667 อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานหลังคา  เปล่ียนฝ้า เพดาน ไม้คร่าว  รางริน งานผนัง ทาสีน้้ามันส้าหรับงาน
เหล็ก  โรงเรียนบา้นหว้ยนาย ต.นาทะนุง อ.นาหมืน่ จ.น่าน

100,000              

 (9668) 9668 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก  งานหลังคา เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เคร่าไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นค้างอ้อย ต .นา
ทะนุง อ.นาหมืน่ จ.น่าน

100,000              

 (9669) 9669 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานหลังคา เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เคร่าไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นนาบอน ต .บอ่
แก้ว อ.นาหมืน่ จ.น่าน

100,000              

 (9670) 9670 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนสังกะสี ครอบสังกะสี  ฝ้าไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นปางสา ต .
จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000              

 (9671) 9671 อาคารเรียน แบบราษฏร์สร้าง  งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ขอยึด ทาสี  อาคารเรียน
 แบบ สปช.102/26  งานผนัง ทาสีน้้าโรงเรียนบา้นดอนไพรวัลย์ ต.พงษ ์อ.สันติสุข จ.น่าน

100,000              

 (9672) 9672 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ขอยึด  ไม้โครงคร่าวโรงเรียน
บา้นน้้าเลา ต.นาทะนุง อ.นาหมืน่ จ.น่าน

100,000              

 (9673) 9673 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา เปล่ียนเพดานกระเบือ้งซีเมนต์เคร่าไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นเชียงของ ต .นา
น้อย อ.นาน้อย จ.น่าน

100,000              

 (9674) 9674 อาคารเรียน แบบ ป 12 ข  งานหลังคา  เปล่ียนเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ เคร่าไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นสถาน ต .
สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน

100,000              

 (9675) 9675 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก จ้านวน 3 หลัง  งานผนัง เปล่ียนประตู งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาผา ต .
กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9676) 9676 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26  งานผนัง ทาสี งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตูไม้อัด โรงเรียนประกิตเวช
ศักด์ิ ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

150,000              



     หนา้ที ่388

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9677) 9677 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก (6 หอ้งเรียน) งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ขอยึดโรงเรียนบา้นฝายแก้ว ต .ฝาย

แก้ว อ.ภเูพยีง จ.น่าน
100,000              

 (9678) 9678 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานผนัง บผุนังไม้อัดสัก คร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นกาใส ต .สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.
น่าน

100,000              

 (9679) 9679 อาคารเรียน แบบ ป 1 ตึก  งานผนัง เปล่ียนหน้าต่างกระจก ประตูกระจกบานเล่ือน  อาคารเรียน แบบ สปช .
102/26  งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นม่วงใหม่ ต .นาปงั อ.ภเูพยีง จ.น่าน

100,000              

 (9680) 9680 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนสังกะสีลูกฟกูลอนเล็ก  ครอบสังกะสี รางรินโรงเรียนบา้นผา
สิงห ์ต.ผาสิงห ์อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9681) 9681 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ งานผนัง บผุนังไม้เนือ้แข็งด้านเดียว ประตูไม้เนือ้แข็ง
 ทาสีน้้า ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นเปา ต.น้้าตก อ.นาน้อย จ.น่าน

150,000              

 (9682) 9682 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ง สลักเกลียวยึด  รางริน
โรงเรียนบา้นน้้าปาย ต.น้้าปาย อ.แม่จริม จ.น่าน

100,000              

 (9683) 9683 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  งานผนัง ทาสีน้้าพลาสติก ทาสีน้้ามันประตูหน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์ แบบ 
สปช.201/26 งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบปรับมุม ขอยึด  งานผนัง ทาสีน้้า ทาสีน้้ามัน
ประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นไชยสถาน ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9684) 9684 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา เปล่ียนฝ้า เพดานทบีาร์  อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา เปล่ียนฝ้า 
เพดานทบีาร์  อาคารเรียน แบบ 008  งานหลังคา เปล่ียนฝ้า เพดานทบีาร์โรงเรียนบา้นหวัเมือง ต.ศรีษะเกษ อ.
นาน้อย จ.น่าน

100,000              

 (9685) 9685 อาคารเรียน แบบราษฏร์สร้าง งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง งานหลังคา เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด งานผนัง ทาสีภายใน
ภายนอกโรงเรียนภเูค็งพฒันา ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน

150,000              

 (9686) 9686 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอน ครอบจั่ว สกรูโรงเรียนบา้นวังยาว ต .ปา่คาหลวง 
อ.บา้นหลวง จ.น่าน

150,000              

 (9687) 9687 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้ง อุปกรณ์ยึดเกาะโรงเรียนบา้น
เรือง ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9688) 9688 อาคารเรียนแบบราษฏร์สร้าง งานผนัง เปล่ียนประตูไม้สัก หน้าต่างบานทบึไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นเชตวัน ต .
สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

100,000              

 (9689) 9689 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ขอยึด รางรินโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าอุ่น ต .อ่าย
นาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000              

 (9690) 9690 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ง ตะปเูกล่ียวยึดกระเบือ้ง ไม้
ระแนง โรงเรียนบา้นปา่สัก ต .ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000              

 (9691) 9691 อาคารเรียน แบบ สปช 104/26  งานผนัง  ทาสีน้้า  รางรินโรงเรียนบา้นหวัเวียงเหนือ ต .ฝายแก้ว อ.ภเูพยีง จ.
น่าน

100,000              

 (9692) 9692 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ง ตะปเูกลียว ไม้ระแนง
โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000              

 (9693) 9693 อาคารเรียน แบบ นน 01 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง  งานผนัง ทาสีภายในโรงเรียนบา้นส้าน ต .สันทะ อ.นาน้อย จ.
น่าน

100,000              

 (9694) 9694 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ คอรบสันโค้ง ขอยึด เพดานกระเบือ้งแผ่น
เรียบ รางริน ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นหว้ยจอย ต .สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

100,000              

 (9695) 9695 อาคารเรียน ป 1 ก งานหลังคา เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัม คร่าวไม้เนือ้แข็ง ทาสีน้้ามันโรงเรียนชุมชนบา้นใหม่ ต.ส้าน อ.
เวียงสา จ.น่าน

150,000              



     หนา้ที ่389

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9696) 9696 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ขอยึด ครอบกระเบือ้ง รางริน ทอ่รับน้้าฝน

โรงเรียนบา้นพะเยา ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
100,000              

 (9697) 9697 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ง ขอยึดโรงเรียนบา้นหว้ยเฮือ 
ต.สะเนียนน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9698) 9698 อาคารเรียน แบบ สปช104/26 งานพืน้ เปล่ียนพืน้ไม้ ซ่อมประตูเหล็กยืด งานผนัง ทาสีน้้าโรงเรียนบา้นหว้ยเฮือ
สาขาหว้ยระพ ีต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9699) 9699 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ขอยึด ลูกครอบ  ฝ้า เพดานกระเบือ้งแผ่น
เรียบโรงเรียนบา้นทุง่น้อย ต .ฝายแก้ว อ.ภเูพยีง จ.น่าน

150,000              

 (9700) 9700 อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานหลังคา ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เคร่าไม้เนือ้แข็ง  งานผนัง เปล่ียนหน้าต่างบาน
เล่ือน ช่องแสง ประตูเล่ือนโรงเรียนบา้นก้อ ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

100,000              

 (9701) 9701 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานผนัง บฝุาไม้เชอร่า งานหลังคา เปล่ียนฝ้า เพดาน งานผนัง ทาสีภายในภายนอก
โรงเรียนบา้นน้้าเคิม ต.ปงิหลวง อ.นาหมืน่ จ.น่าน

100,000              

 (9702) 9702 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานผนัง ทาสีภายในภายนอก เปล่ียนบานประตู งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง 
บา้นพกัครู งานหลังคา เปล่ียนแผ่นเมทลัซีท สกรูเกลียวโรงเรียนราษฎร์รัฐพฒันา ต .พงษ ์อ.สันติสุข จ.น่าน

150,000              

 (9703) 9703 อาคารเรียน แบบ นน 02 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ลูกควบ ตะปยูึดโรงเรียนบา้นสบยาง ต .บา้นปา่แลว
หลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

100,000              

 (9704) 9704 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ลูกครอบ ไม้ระแนง โรงเรียนริมฝ่ังน่าน
วิทยา ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000              

 (9705) 9705 อาคารเรียน แบบราษฏร์สร้าง งานหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม งานผนัง ก่ออิฐบล๊อค ทาสี
ภายในภายนอก งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง กรอบบานหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง วงกบ ประตูไฟเบอร์กลาส วงกบ กลอน 
มือจับ โรงเรียนบา้นปา่สัก ต.น้้าปาย อ.แม่จริม จ.น่าน

100,000              

 (9706) 9706 อาคารเรียนชั่วคราว งานผนัง ก่อบล๊อค ฉาบเรียบ ทาสีภายในภายนอก งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนริมฝ่ังว้า
วิทยา ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000              

 (9707) 9707 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ง ขอยึด งานผนัง ทาสีโรงเรียน
บา้นสะเลียม ต.ยาบหวันา อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000              

 (9708) 9708 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานผนัง เปล่ียนประตู หน้างต่าง มือจับ  งานหลังคา ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด  งานพืน้ ปพูืน้
กระเบือ้งโรงเรียนบา้นม่วงเจริญราษฎร์ ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9709) 9709 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ตะปเูกลียว  งานผนัง 
ทาสีโรงเรียนบา้นพีเ้หนือ ต.บา้นพี ้อ.บา้นหลวง จ.น่าน

100,000              

 (9710) 9710 อาคารเรียน แบบราษฏร์สร้างเอง งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง งาน
พืน้ เสา คสล. ไม้เนือ้แข็ง งานพืน้ คสล. งานผนัง ก่อผนังบล๊อค ฉาบเรียบ เปล่ียนกระตูไม้เนือ้แข็ง โรงเรียนวัดทา่
ข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬหศี์ลาจาร อุปถัมภ ์ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000              

 (9711) 9711 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานหลังคา ฝ้าเพดานยิปซ้ัมบอร์ด คร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนชุมชนบา้นนาหลวง ต .
นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน

100,000              

 (9712) 9712 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ฝ้ากระเบือ้งแผ่นเรียบ ไม้เนือ้แข็ง อุปกรณ์ยึด 
ครอบกระเบือ้ง งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นสะละภเูวียง ต .บอ่ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9713) 9713 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้ลอนคู่ ครอบสันโค้ง ขอยึด เพดานแผ่นเรียบ 
 รางริน ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นแม่ขะนิง ต .แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000              

 (9714) 9714 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบตะเฆ่ ครอบสามทาง ขอยึด เชิงชายไม้เนือ้แข็ง
 รางริน ทอ่รับน้้าฝน อาคารเรียนแบบ สปช .105/29  งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสันทะ ต .สันทะ อ.นา
น้อย จ.น่าน

150,000              



     หนา้ที ่390

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9715) 9715 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ งานผนัง ทาสีน้้าพลาสติก ทาสีน้้ามัน รางริน ทอ่รางน้้าฝน เปล่ียนกระจกโรงเรียนบา้น

ปา่คา ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
100,000              

 (9716) 9716 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ สปข .105/29 จ้านวน 2 หลัง งานพืน้ ปู
พืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นดอน(ศรีเสริมกสิกร) ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

200,000              

 (9717) 9717 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง 
โรงเรียนบา้นปางเปย๋ ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

150,000              

 (9718) 9718 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาไค้ ต .บวัใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 150,000              
 (9719) 9719 อาคารเรียน แบบ นน 01 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง  ทอ่เหล็กกลวงส่ีเหล่ียมผืนผ้าโรงเรียนบา้นน้้าหนิ ต .นาน้อย อ.

นาน้อย จ.น่าน
100,000              

 (9720) 9720 อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยบง ต .หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน 100,000              
 (9721) 9721 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ นน 01 งานพืน้ปพูืน้กระเบือ้ง อาคาร

เรียน แบบ สปช 102/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ สปช 103/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นศรีนาม่าน ต.พงษ ์อ.สันติสุข จ.น่าน

150,000              

 (9722) 9722 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นขึ่งงามมงคล ต .ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน 150,000              
 (9723) 9723 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดู่พงษ ์ต .ดู่พงษ ์อ.สันติสุข จ.น่าน 150,000              
 (9724) 9724 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าแก่นเหนือ ต .น้้าแก่น อ.ภเูพยีง จ.น่าน 100,000              
 (9725) 9725 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นน้้าแก่นกลาง ต.น้้าแก่น อ.ภเูพยีง จ.น่าน
100,000              

 (9726) 9726 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาซาว ต .นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน 100,000              
 (9727) 9727 อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นศาลา ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
100,000              

 (9728) 9728 อาคารเรียน แบบ สปช 103/26  งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน แบบองค์การฯ งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นวังหมอ ต.บอ่ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9729) 9729 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นต้าม ต .สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน 100,000              
 (9730) 9730 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานผนัง กรุผนังยิปซัมบอร์ด เปล่ียนบานหน้าต่างอลูมิเนียม บานประตูอลูมิเนียม ทาสี

น้้าพลาสติกภายใน ก่ออิฐบนัได ทาสีพืน้ไม้ งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหลับมืนพรวน ต.จอมจันทร์ อ.
เวียงสา จ.น่าน

100,000              

 (9731) 9731 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานพืน้ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบา้นอ้อย ต .บวัใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 150,000              
 (9732) 9732 อาคารเรียน แบบ สปช 103/27 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง ทาสีภายนอกภายในโรงเรียนบา้นฮากฮาน ต .

ยาบหวันา อ.เวียงสา จ.น่าน
100,000              

 (9733) 9733 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานผนัง แผงลวดข่าย อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานผนัง แผงลวดข่ายโรงเรียนบา้น
ปา่แลวหลวงวิทยา ต.ปา่แลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

150,000              

 (9734) 9734 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานผนัง ทาสีน้้าพลาสติก ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นวังตาว ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน
 จ.น่าน

100,000              

 (9735) 9735 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานผนัง ทาสีน้้าพลาสติก ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นสันติภาพ ต.บอ่ อ.เมืองน่าน 
จ.น่าน

100,000              

 (9736) 9736 อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานผนัง ทาสีน้้าพลาสติก ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นทรายทอง ต .บอ่ อ.เมืองน่าน 
จ.น่าน

100,000              

 (9737) 9737 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29  งานผนัง ทาสีภายในภายนอก ทาสีน้้ามันหน้าต่างเหล็กโรงเรียนบา้นน้้าพาง ต .
น้้าพาง อ.แม่จริม จ.น่าน

150,000              



     หนา้ที ่391

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9738) 9738 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนศรีนาชื่น ต .ทุง่ศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              

 (9739) 9739 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานผนัง ทาสีน้้าพลาสติกภายในภายนอก อาคารเรียน แบบ 104 ก ทาสีน้้ามัน
ภายในภายนอกโรงเรียนชุมชนบา้นบอ่แก้ว ต .บอ่แก้ว อ.นาหมืน่ จ.น่าน

150,000              

 (9740) 9740 อาคารเรียน แบบ สปช 103/26 งานผนัง ทาสีภายใน  อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานผนัง ทาสีภายใน
โรงเรียนบา้นศรีบญุเรือง ต.สันติสุข อ.สันติสุข จ.น่าน

100,000              

 (9741) 9741 อาคารเรียน แบบ 004 งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบา้นถืมตอง ต .ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 100,000              
 (9742) 9742 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบา้นผาตูบ ต .ผาสิงห ์อ.เมืองน่าน จ.น่าน 100,000              

 (9743) 9743 อาคารเรียน แบบกรมสามัญ 017 งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบา้นไหล่น่าน ต .ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.
น่าน

100,000              

 (9744) 9744 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานผนัง ทาสีภายใน   อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานผนัง ทาสีภายในโรงเรียนชุมชน
บา้นหลวง ต.สวด อ.บา้นหลวง จ.น่าน

150,000              

 (9745) 9745 อาคารเรียน  งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบา้นปางช้าง ต .พงษ ์อ.สันติสุข จ.น่าน 100,000              
 (9746) 9746 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ง ขอยึด  งานพืน้ เปล่ียนไม้พืน้  งาน

ผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นน้้าลี ต.ปงิหลวง อ.นาหมืน่ จ.น่าน
100,000              

 (9747) 9747 อาคารเรียน แบบ 014 (ไม้) งานหลังคา  ค่าร้ือและเปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอน ครอบมุม สกูรโรงเรียนบา้นบุง้ ต .นา
น้อย อ.นาน้อย จ.น่าน

100,000              

 (9748) 9748 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบตะเฆ้ ขอยึด ครอบสันโค้ง น๊อตยึด
กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นนาหล่าย ต .นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน

100,000              

 (9749) 9749 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู ครอบมุม ขอยึด แผ่นเรียบ ไม้ยางโรงเรียน
บา้นกิ่วน้้า ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

100,000              

 (9750) 9750 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง  งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้ง ครอบกระเบือ้ง อุปกรณ์
ยึดกระเบือ้ง  งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นน้้างาว ต .บอ่ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

150,000              

 (9751) 9751 อาคารหอ้งสมุด แบบราษฏร์สร้าง งานผนัง ทาสีน้้ามันส้าหรับไม้  บา้นพกัครู งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ 
ครอบสันโค้ง ตะปเูกล่ียวยึดกระเบือ้ง งานพืน้  ปพูืน้กระเบือ้ง  งานผนัง ก่ออิฐ ฉาบเรียบ เปล่ียนวงกบไฟเบอร์
กลาสประตู-หน้าต่าง โถส้วมแบบนัง่ยองพร้อมอุปกรณ์ อ่างล้างหน้า ก๊อกน้้า ทอ่พวีีซีโรงเรียนบา้นน้้าลัด ต .สถาน
 อ.นาน้อย จ.น่าน

100,000              

 (9752) 9752 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ง ขอยึด  งานผนัง ทาสีภายในภายนอก
โรงเรียนบา้นดอนเฟอืง ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9753) 9753 อาคารเรียน แบบราษฏร์สร้าง งานหลังคา ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด คร่าวโลหะ  ปรับภมูิทศัน์ ร้้ัวลวดหนามโรงเรียนหาด
ทรายทองวิทยาคาร ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000              

 (9754) 9754 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานผนัง ทาสี เปล่ียนประตูไม้บานทบึ งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ขอยึด ส้วม 
แบบ สปช 601/26 เปล่ียนประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง ชักโครก ฝ้าเพดานยิปซ่ัม อ่างล้างมือ ทาสี  งานพืน้ ปพูืน้
กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่อ้อย ต .ปา่แลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

100,000              

 (9755) 9755 อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง เปล่ียนประตูไม้เนือ้แข็ง  ส้วม แบบ สปช 4 ที่
นัง่  งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง บผุนังกระเบือ้ง ส้วม แบบ สปช 2 ทีน่ัง่ งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง บุ
ผนังกระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าปนู ต .น้้าพาง อ.แม่จริม จ.น่าน

100,000              

 (9756) 9756 อาคารเรียน แบบ ป 001  งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ครอบข้าง น๊อต สกรูยึด
กระเบือ้ง ส้วม แบบ สปช 601/26 งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้ง น๊อต สกรูยึด
กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโปง่ค้า ต .ดู่พงษ ์อ.สันติสุข จ.น่าน

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9757) 9757 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ครอบสามทาง ขอยึด งานผนัง

 ทาสีภายนอกภายใน  อาคารอเนกประสงค์ งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบา้นเปา้ ต .บา้นฟา้ อ.บา้น
หลวง จ.น่าน

100,000              

 (9758) 9758 อาคารหอ้งสมุด แบบราษฏร์สร้าง งานหลังคา เปล่ียนหลังคาเมทลัซีท ครอบจั่ว สกรู รางริน งานผนัง เปล่ียน
ประตูบานทบึไม้สัก กุญแจ ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบา้นหว้ยไฮ ต .ฝายแก้ว อ.ภเูพยีง จ.น่าน

100,000              

 (9759) 9759 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ และอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 งานหลังคา เปล่ียนรางรินน้้าสังกะสี ทอ่
รับน้้าฝนโรงเรียนบา้นผาขวาง ต .บอ่ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9760) 9760 อาคารเรียน แบบ นน 01 งานหลังคา เปล่ียนหลังคาเหล็กเมทลัซีท ครอบหลังคาเหล็ก อุปกรณ์ยึด  งานพืน้ ปู
พืน้กระเบือ้ง งานผนัง ทาสีภายในภายนอก เปลียนประตูไม้อัดสักพร้อมอุปกรณ์ หน้าต่างไม้สักพร้อมอุปกรณ์ 
กระจกฝ้า โรงเรียนบา้นฟา้ ต.บา้นฟา้ อ.บา้นหลวง จ.น่าน

150,000              

 (9761) 9761 อาคารอเนกประสงค์  งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบา้นพรหม ต .หนองแดง อ.
แม่จริม จ.น่าน

100,000              

 (9762) 9762 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง แผงลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นร่มเกล้า 
ต.น้้าพาง อ.แม่จริม จ.น่าน

150,000              

 (9763) 9763 อาคารอเนกประสงค์ แบบ นน 05 งานพืน้ ร้ือพืน้ไม้ ถมดิน เทพืน้ คสล. งานผนัง ก่ออิฐผนัง ฉาบเรียบ ปพูืน้
กระเบือ้ง งานผนัง เปล่ียนประตูไม้ยาง บานพบั มือจับ ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบา้นนวราษฎร์ ต .นาซาว อ.
เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9764) 9764 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึกและอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ลูกควบสันโค้ง ตะปู
เกลียว รางรินโรงเรียนบา้นศรีเกิด ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9765) 9765 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง  งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบา้นปา่ซาง ต .เมืองลี อ.นา
หมืน่ จ.น่าน

100,000              

 (9766) 9766 อาคารเรียน แบบ สปช 201/26 งานผนัง เปล่ียนวงกบอลูมิเนียม แผ่นลูกฟกู มือจับ โช๊คอัพฝังในตัว กุญแจ 
กรอบอลูมิเนียม กระจกโรงเรียนบา้นเชียงยืน ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9767) 9767 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง ก่ออิฐบล๊อคเวท ีงานหลังคา ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด 
คร่าวโลหะโรงเรียนบา้นน้้าลัดสบแก่น ต.นาปงั อ.ภเูพยีง จ.น่าน

100,000              

 (9768) 9768 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยมอญ ต .เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 100,000              
 (9769) 9769 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง  งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบา้น

ปา่หุง่ ต.ยาบหวันา อ.เวียงสา จ.น่าน
100,000              

 (9770) 9770 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 งานผนัง ทาสีภายในภายนอก งานหลังคา ฝ้ายิปซ้ัมบอร์ดคร่าวโลหะ
โรงเรียนบา้นอ่ายนาผา ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000              

 (9771) 9771 อาคารอเนกประสงค์ แบบ นน09 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันดค้ง ขอยึด ไม้ฝาโรงเรียนชุมชน
บา้นนาทะนุง ต.นาทะนุง อ.นาหมืน่ จ.น่าน

150,000              

 (9772) 9772 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 201/26 งานผนัง วงกบอลูมิเนียม แผ่นลูกฟกู มือจับ โช๊คอัพฝัในต้ัว กุญแจ 
กรอบนอกอลูมิเนียม กระจกใสโรงเรียนบา้นทพัม่าน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

100,000              

 (9773) 9773 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสัน ขอยึด  งานผนัง เปล่ียน
ประตูม้วน  หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองบวั ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

100,000              

 (9774) 9774 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 205/26 งานพนื ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาเหลืองไชยราม ต .นาเหลือง อ.
เวียงสา จ.น่าน

100,000              

 (9775) 9775 อาคารอเนกประสงค์  งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเมืองจัง ต .เมืองจัง อ.ภเูพยีง จ.น่าน 100,000              
 (9776) 9776 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 งานหลังคา เปล่ียนแผ่นเหล็กเมทลัซีท ครอบจั่ว สกรูโรงเรียนรัฐราษฎร์

นุเคราะห ์ต.สวด อ.บา้นหลวง จ.น่าน
100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9777) 9777 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปรับพืน้  ถมดิน เทพืน้ คสล . ปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง ทาสี วงกบประตูหน้าต่าง 

ประตู-หน้าต่างบานไม้ทบึพร้อมอุปกรณ์ กระจกบานเล่ือน  ฝ้าเพดานโครงคร่าวแผ่นยิบซ่ัมโรงเรียนบา้นปงิหลวง 
ต.ปงิหลวง อ.นาหมืน่ จ.น่าน

100,000              

 (9778) 9778 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้ง อุปกรณ์ยึด งานพืน้ ปพูืน้
กระเบือ้ง งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยละเบา้ยา ต .สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

150,000              

 (9779) 9779 โรงอาหาร  งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารเรียน แบบ ป
 1 ก งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นธงหลวง ต .กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000              

 (9780) 9780 โรงฝึกงานแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานหลังคา เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอน ครอบมุม โรงเรียนชุมชนบา้นน้้า
ปัว้ ต.น้้าปัว้ อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000              

 (9781) 9781 โรงอาหาร แบบราษฏร์สร้าง งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ตะปเูกลียว  งานผนัง ทาสี
ภายในภายนอกโรงเรียนบา้นน้้าเกี๋ยน ต.น้้าเกี๋ยน อ.ภเูพยีง จ.น่าน

100,000              

 (9782) 9782 ส้วม แบบ องค์การ 2 ทีน่ั่้ง  แผ่นเหล็กรีดลอน โถส้วมนัง่ยอง ทาสี เปล่ียนประตูบานทบึไม้สัก โถปสัสาวะชาย 
อ่างล้างหน้า กระจก แผงกั้นทีป่สัสาวะ  อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบา้นน้้า
มวบ ต.น้้ามวบ อ.เวียงสา จ.น่าน

150,000              

 (9783) 9783 บา้นพกัครู จ้านวน 2 หลัง งานหลังคา ร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบ ไม้เนือ้แข็ง   โรงเรียนบา้นแคว้ง ต .
หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

100,000              

 (9784) 9784 บา้นพกัครู งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบ ขอยึด ไม้เชิงชาย  อาคารอเนกประสงค์ ฝ้า เพดาน
กระเบือ้งซีเมนต์คร่าวโลหะโรงเรียนบา้นครกค้า ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000              

 (9785) 9785 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยเลา ต .เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน 100,000              
 (9786) 9786 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ต .จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน 150,000              
 (9787) 9787 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนา ต .สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน 150,000              
 (9788) 9788 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาราบ ต .นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 200,000              
 (9789) 9789 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นม่วงต๊ึด ต .ม่วงต๊ิด อ.ภเูพยีง จ.น่าน 100,000              
 (9790) 9790 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นนาคา ต .เมืองลี อ.นาหมืน่ จ.น่าน 100,000              
 (9791) 9791 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นหาดเค็ด ต.เมืองจัง อ.ภเูพยีง จ.น่าน 100,000              
 (9792) 9792 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
 (9793) 9793 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นปงสนุก ต .ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
 (9794) 9794 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นปงิใน ต .ปงิหลวง อ.นาหมืน่ จ.น่าน 100,000              
 (9795) 9795 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นน้้าอูน ต.เมืองลี อ.นาหมืน่ จ.น่าน 100,000              
 (9796) 9796 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโรงเรียนไตรธารวิทยา ต .แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
 (9797) 9797 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหว้ยปกุ ต .สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 100,000              
 (9798) 9798 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นสองแคว ต .สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 150,000              
 (9799) 9799 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นฝ่ังหมิน่ ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
 (9800) 9800 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นนาไลย ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
 (9801) 9801 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นทา่มงคล ต .แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
 (9802) 9802 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นทา่ล่ี ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
 (9803) 9803 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นชมพ ูต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
 (9804) 9804 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นนาก้า ต.ยาบหวันา อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
 (9805) 9805 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหว้ยหลอด ต .ยาบหวันา อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
 (9806) 9806 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นสาคร ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
 (9807) 9807 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นจะเข้ภหูอม ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
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 (9808) 9808 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหวันา ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
 (9809) 9809 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นไพรอุดม ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
 (9810) 9810 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นดู่ใต้ ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 100,000              
 (9811) 9811 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหว้ยมอญสาขาใหม่ในฝัน ต .สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 100,000              
 (9812) 9812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนทุง่ศรีทอง ต .เวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
 (9813) 9813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสาลีก ต .ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
 (9814) 9814 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปา่แดด ต .พงษ ์อ.สันติสุข จ.น่าน 100,000              
 (9815) 9815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นน้้าแพะ ต .ปงิหลวง อ.นาหมืน่ จ.น่าน 100,000              
 (9816) 9816 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นส้านนาหนองใหม่ ต .ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              

 (9817) 9817 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นน้้าครกใหม่ ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน 150,000              
 (9818) 9818 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นสาล่ี ต.น้้ามวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 100,000              
 (9819) 9819 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นบอ่หอย ต .ยาบหวันา อ.เวียงสา จ.น่าน 150,000              
 (9820) 9820 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนสพป.น่าน เขต 1 ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 300,000              
 (9821) 9821 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทุง่กวาง ต .แงง อ.ปวั จ.น่าน 150,000              
 (9822) 9822 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นพาน ต .แงง อ.ปวั จ.น่าน 100,000              
 (9823) 9823 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนรัชดาภเิษกมิตรภาพที ่115 ต.เปอื

 อ.เชียงกลาง จ.น่าน
150,000              

 (9824) 9824 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นดอนมูล (แงง) ต.แงง อ.ปวั จ.น่าน 100,000              

 (9825) 9825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นส้อเด่นพฒันา ต .เปอื อ.เชียงกลาง 
จ.น่าน

100,000              

 (9826) 9826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นดอนสบเปอื ต .เปอื อ.เชียงกลาง จ.
น่าน

100,000              

 (9827) 9827 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาก้อ ต .เจดีย์ชัย อ.ปวั จ.น่าน 100,000              
 (9828) 9828 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปงสนุก ต .เจดีย์ชัย อ.ปวั จ.น่าน 150,000              
 (9829) 9829 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาวงศ์ ต .เจดีย์ชัย อ.ปวั จ.น่าน 150,000              
 (9830) 9830 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนไตรคามวิทยา ต .เปอื อ.เชียงกลาง จ.น่าน 100,000              

 (9831) 9831 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเส้ียว ต .ไชยวัฒนา อ.ปวั จ.น่าน 100,000              
 (9832) 9832 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแดนพนา ต .ไชยวัฒนา อ.ปวั จ.น่าน 100,000              

 (9833) 9833 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนาด ต .ไชยวัฒนา อ.ปวั จ.น่าน 100,000              

 (9834) 9834 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนศรีสระวงศ์ ต .ไชยวัฒนา อ.ปวั จ.น่าน 100,000              

 (9835) 9835 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยทา่ง ต .ไชยวัฒนา อ.ปวั จ.น่าน 100,000              

 (9836) 9836 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่ลาน ต .ปวั อ.ปวั จ.น่าน 100,000              
 (9837) 9837 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปรางค์ ต .ปวั อ.ปวั จ.น่าน 200,000              
 (9838) 9838 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นร้อง ต .ปวั อ.ปวั จ.น่าน 150,000              
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 (9839) 9839 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นขอน ต .ปวั อ.ปวั จ.น่าน 100,000              
 (9840) 9840 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่หดั ต .ปวั อ.ปวั จ.น่าน 100,000              
 (9841) 9841 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่กลาง (มิตรภาพที ่166) ต.ปา่

กลาง อ.ปวั จ.น่าน
150,000              

 (9842) 9842 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนสหราษฎร์บ้ารุง ต .ปา่กลาง อ.ปวั จ.น่าน 150,000              

 (9843) 9843 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปางยาง ต .ภคูา อ.ปวั จ.น่าน 100,000              
 (9844) 9844 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นผาเวียง ต .ภคูา อ.ปวั จ.น่าน 100,000              
 (9845) 9845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าอ้อ ต .เปอื อ.เชียงกลาง จ.น่าน 100,000              

 (9846) 9846 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นพนาสวรรค์ ต .ภคูา อ.ปวั จ.น่าน 100,000              
 (9847) 9847 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนภคูาวิทยาคม ต .ภคูา อ.ปวั จ.น่าน 150,000              
 (9848) 9848 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองผุก ต .เปอื อ.เชียงกลาง จ.น่าน 100,000              

 (9849) 9849 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวรนคร ต .วรนคร อ.ปวั จ.น่าน 200,000              
 (9850) 9850 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร ต .วรนคร อ.ปวั จ.

น่าน
100,000              

 (9851) 9851 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสบกอน ต .เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.น่าน

150,000              

 (9852) 9852 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ต .ศิลาเพชร อ.ปวั จ.
น่าน

150,000              

 (9853) 9853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบา้นเจดีย์ ต .เชียงกลาง อ.เชียง
กลาง จ.น่าน

100,000              

 (9854) 9854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ต .เชียงกลาง อ.เชียง
กลาง จ.น่าน

150,000              

 (9855) 9855 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นดอนมูล (ศิลาเพชร) ต.ศิลาเพชร 
อ.ปวั จ.น่าน

100,000              

 (9856) 9856 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนศิลาแลง ต .ศิลาแลง อ.ปวั จ.น่าน 150,000              

 (9857) 9857 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนไตรประชาวิทยา ต .ศิลาแลง อ.ปวั จ.
น่าน

150,000              

 (9858) 9858 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสกาดใต้ ต .สกาด อ.ปวั จ.น่าน 100,000              
 (9859) 9859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นกอก ต .เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.

น่าน
100,000              

 (9860) 9860 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนสกาดพฒันา ต .สกาด อ.ปวั จ.น่าน 150,000              
 (9861) 9861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนไลออนส์บา้นหนองปลา ต .พระธาตุ อ.

เชียงกลาง จ.น่าน
100,000              

 (9862) 9862 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาฝาง ต .สถาน อ.ปวั จ.น่าน 100,000              
 (9863) 9863 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ต.สถาน 

อ.ปวั จ.น่าน
150,000              



     หนา้ที ่396

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9864) 9864 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา ต .สถาน อ.ปวั จ.น่าน 100,000              

 (9865) 9865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนอง ต .เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.
น่าน

100,000              

 (9866) 9866 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นไร่ ต .อวน อ.ปวั จ.น่าน 150,000              
 (9867) 9867 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทุง่เฮ้า ต .อวน อ.ปวั จ.น่าน 100,000              
 (9868) 9868 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นชี ต .เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 100,000              

 (9869) 9869 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้ายาว ต .อวน อ.ปวั จ.น่าน 150,000              
 (9870) 9870 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นกอกจูน ต .ภคูา อ.ปวั จ.น่าน 100,000              
 (9871) 9871 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าปวัพฒันา ต .ภคูา อ.ปวั จ.น่าน 100,000              

 (9872) 9872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนพระพทุธบาทวิทยา ต .พระพทุธบาท อ.
เชียงกลาง จ.น่าน

150,000              

 (9873) 9873 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นยู้ ต .จอมพระ อ.ทา่วังผา จ.น่าน 100,000              
 (9874) 9874 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าฮาว ต .จอมพระ อ.ทา่วังผา จ.

น่าน
100,000              

 (9875) 9875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเหล่าอ้อ ต .พระพทุธบาท อ.เชียง
กลาง จ.น่าน

100,000              

 (9876) 9876 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาฝ่า ต .จอมพระ อ.ทา่วังผา จ.น่าน 100,000              

 (9877) 9877 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นถ่อน ต .จอมพระ อ.ทา่วังผา จ.น่าน 100,000              

 (9878) 9878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นต๊ึด ต .พระพทุธบาท อ.เชียงกลาง 
จ.น่าน

100,000              

 (9879) 9879 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสบหนอง ต .ตาลชุม อ.ทา่วังผา จ.
น่าน

100,000              

 (9880) 9880 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสบสาย ต .ตาลชุม อ.ทา่วังผา จ.น่าน 100,000              

 (9881) 9881 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที ่186 ต.ตาลชุม อ.ทา่
วังผา จ.น่าน

150,000              

 (9882) 9882 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปง ต .ตาลชุม อ.ทา่วังผา จ.น่าน 100,000              
 (9883) 9883 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นวังว้า ต .ทา่วังผา อ.ทา่วังผา จ.น่าน 100,000              

 (9884) 9884 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนริม -ปา่คาประชานุเคราะห ์ต.ทา่วังผา 
อ.ทา่วังผา จ.น่าน

150,000              

 (9885) 9885 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทา่วังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ต.
ทา่วังผา อ.ทา่วังผา จ.น่าน

150,000              

 (9886) 9886 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บ้ารุง ต .ปา่คา อ.
ทา่วังผา จ.น่าน

100,000              



     หนา้ที ่397

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9887) 9887 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .ปา่คา อ.ทา่วังผา จ.น่าน 100,000              

 (9888) 9888 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสบขุ่น ต .ปา่คา อ.ทา่วังผา จ.น่าน 100,000              

 (9889) 9889 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาหนุน 2 ต.ผาตอ อ.ทา่วังผา จ.
น่าน

100,000              

 (9890) 9890 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสบเปด็ ต .ผาตอ อ.ทา่วังผา จ.น่าน 150,000              

 (9891) 9891 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าโมงปางสา ต .ผาตอ อ.ทา่วังผา 
จ.น่าน

150,000              

 (9892) 9892 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าพรุ้อน ต .ผาทอง อ.ทา่วังผา จ.
น่าน

100,000              

 (9893) 9893 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสันเจริญ ต .ผาทอง อ.ทา่วังผา จ.
น่าน

100,000              

 (9894) 9894 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าลักใต้ ต .ผาทอง อ.ทา่วังผา จ.
น่าน

100,000              

 (9895) 9895 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแหน ต .ผาทอง อ.ทา่วังผา จ.น่าน 150,000              

 (9896) 9896 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าแปง่ ต .ผาทอง อ.ทา่วังผา จ.น่าน 100,000              

 (9897) 9897 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นก๋ง ต .ยม อ.ทา่วังผา จ.น่าน 100,000              
 (9898) 9898 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเส้ียว ต .ยม อ.ทา่วังผา จ.น่าน 100,000              
 (9899) 9899 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นพร้าว ต .ยม อ.ทา่วังผา จ.น่าน 100,000              
 (9900) 9900 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา ต .ยม อ.ทา่วังผา จ.น่าน 100,000              

 (9901) 9901 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเชียงแล นาทราย (คุรุราษฎร์
รังสฤษฎ์) ต.ริม อ.ทา่วังผา จ.น่าน

100,000              

 (9902) 9902 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทา่ค้้า (ไตรราษฎร์บ้ารุง) ต.ริม อ.ทา่
วังผา จ.น่าน

100,000              

 (9903) 9903 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบา้นดอนตัน ต .ศรีภมูิ อ.ทา่วังผา 
จ.น่าน

150,000              

 (9904) 9904 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นม่วง ต .ศรีภมูิ อ.ทา่วังผา จ.น่าน 100,000              
 (9905) 9905 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นคัวะ ต .ศรีภมูิ อ.ทา่วังผา จ.น่าน 100,000              
 (9906) 9906 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนพฒันานิคมวิทยา ต .ศรีภมูิ อ.ทา่วังผา 

จ.น่าน
100,000              

 (9907) 9907 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นดอยต้ิว ต .ศรีภมุิ อ.ทา่วังผา จ.น่าน 150,000              

 (9908) 9908 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาหนุน 1-ปตุิราษฎร์ ต.แสนทอง 
อ.ทา่วังผา จ.น่าน

100,000              

 (9909) 9909 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนแสนทองวิทยา ต .แสนทอง อ.ทา่วังผา 
จ.น่าน

150,000              



     หนา้ที ่398

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9910) 9910 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปางกอม ต .ชนแดน อ.สองแคว จ.

น่าน
100,000              

 (9911) 9911 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบรรณโศภษิฐ์ ต .ชนแดน อ.สองแคว จ.
น่าน

150,000              

 (9912) 9912 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสองแคว ต .นาไร่หลวง อ.สองแคว 
จ.น่าน

150,000              

 (9913) 9913 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปางปกุ ต .นาไร่หลวง อ.สองแคว 
จ.น่าน

100,000              

 (9914) 9914 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ต .นาไร่หลวง อ.
สองแคว จ.น่าน

150,000              

 (9915) 9915 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าโมง ต .นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.
น่าน

100,000              

 (9916) 9916 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นผาสิงห ์ต .ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 100,000              

 (9917) 9917 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนเพยีงหลวง 7 ในทลูกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริรัตนาาพรรณวดี ต.งอบ อ.ทุง่ช้าง จ.น่าน

100,000              

 (9918) 9918 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสะเกิน ต .ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 100,000              

 (9919) 9919 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นผาหลัก ต .ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 100,000              

 (9920) 9920 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปางส้าน ต .ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 100,000              

 (9921) 9921 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนผู้บงัคับบญัชา
ลูกเสือรถไฟมักกะสัน ต.อวน อ.ปวั จ.น่าน

100,000              

 (9922) 9922 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสะปนั ต .ดงพญา อ.บอ่เกลือ จ.น่าน 150,000              

 (9923) 9923 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสว้า ต .ดงพญา อ.บอ่เกลือ จ.น่าน 150,000              

 (9924) 9924 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาขวาง ต .บอ่เกลือใต้ อ.บอ่เกลือ 
จ.น่าน

100,000              

 (9925) 9925 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบอ่หลวง ต .บอ่เกลือใต้ อ.บอ่เกลือ 
จ.น่าน

150,000              

 (9926) 9926 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นดอนแทน่ ต .เชียงคาน อ.เชียงกลาง 
จ.น่าน

100,000              

 (9927) 9927 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นผักเฮือก ต .บอ่เกลือใต้ อ.บอ่เกลือ 
จ.น่าน

100,000              

 (9928) 9928 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นยอดดอยวัฒนา ต .บอ่เกลือใต้ อ.บอ่
เกลือ จ.น่าน

100,000              

 (9929) 9929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นใหม่ ต .เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน 100,000              



     หนา้ที ่399

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9930) 9930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นดอนแก้ว ต .พระธาตุ อ.เชียงกลาง 

จ.น่าน
100,000              

 (9931) 9931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นพร้าวกลาง ต .พระธาตุ อ.เชียงกลาง
 จ.น่าน

100,000              

 (9932) 9932 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบอ่หลวงสาขาหว้ยโปง่ ต .บอ่เกลือ
ใต้ อ.บอ่เกลือ จ.น่าน

100,000              

 (9933) 9933 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบอ่หยวก ต .บอ่เกลือเหนือ อ.บอ่
เกลือ จ.น่าน

150,000              

 (9934) 9934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนธาราบรรพต ต .พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.
น่าน

100,000              

 (9935) 9935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าคา ต .พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.
น่าน

100,000              

 (9936) 9936 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นขุนน้้าน่าน ต .บอ่เกลือเหนือ อ.บอ่
เกลือ จ.น่าน

100,000              

 (9937) 9937 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต .พญาแก้ว อ.เชียงกลาง 
จ.น่าน

100,000              

 (9938) 9938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นผาน้้าย้อย ต .พญาแก้ว อ.เชียงกลาง
 จ.น่าน

100,000              

 (9939) 9939 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหา่งทางหลวง ต .ภฟูา้ อ.บอ่เกลือ 
จ.น่าน

100,000              

 (9940) 9940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเกวต ต .พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.
น่าน

100,000              

 (9941) 9941 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสบมาง ต .ภฟูา้ อ.บอ่เกลือ จ.น่าน 150,000              

 (9942) 9942 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนทา่นผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท ์ต .ภฟูา้ อ.
บอ่เกลือ จ.น่าน

100,000              

 (9943) 9943 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเปยีงซ้อ ต .ขุนน่าน อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.น่าน

150,000              

 (9944) 9944 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยฟอง ต .ขุนน่าน อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.น่าน

150,000              

 (9945) 9945 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นด่าน ต .ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.น่าน

150,000              

 (9946) 9946 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบวกหญ้า ต .ขุนน่าน อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.น่าน

100,000              

 (9947) 9947 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ)์ ต.
ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

100,000              

 (9948) 9948 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปางหก ต .หว้ยโก๋น อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.น่าน

100,000              

 (9949) 9949 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาคอกสาขานาบง ต .บอ่เกลือใต้ 
อ.บอ่เกลือ จ.น่าน

100,000              



     หนา้ที ่400

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9950) 9950 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยโก๋น ต .หว้ยโก๋น อ.เฉลิมพระ

เกียรติ จ.น่าน
150,000              

 (9951) 9951 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าช้างพฒันา ต .ขุนน่าน อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.น่าน

150,000              

 (9952) 9952 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้ารีพฒันา ต .ขุนน่าน อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.น่าน

150,000              

 (9953) 9953 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสบปนื ต .หว้ยโก๋น อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.น่าน

100,000              

 (9954) 9954 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต .หว้ยโก๋น อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.น่าน

100,000              

 (9955) 9955 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ ต .ขุนน่าน อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

100,000              

 (9956) 9956 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าลาด ต .งอบ อ.ทุง่ช้าง จ.น่าน 100,000              
 (9957) 9957 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บา้นงอบ) ต.งอบ อ.ทุง่

ช้าง จ.น่าน
150,000              

 (9958) 9958 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนมณีพฤกษ ์ต .งอบ อ.ทุง่ช้าง จ.น่าน 150,000              
 (9959) 9959 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบา้นทุง่ช้าง ต .ทุง่ช้าง อ.ทุง่ช้าง 

จ.น่าน
150,000              

 (9960) 9960 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปางแก ต .ทุง่ช้าง อ.ทุง่ช้าง จ.น่าน 150,000              

 (9961) 9961 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแพะกลาง ต .ทุง่ช้าง อ.ทุง่ช้าง จ.
น่าน

100,000              

 (9962) 9962 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าพ ิต .ทุง่ช้าง อ.ทุง่ช้าง จ.น่าน 100,000              
 (9963) 9963 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปอน ต .ปอน อ.ทุง่ช้าง จ.น่าน 100,000              
 (9964) 9964 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าเลียง ต .ปอน อ.ทุง่ช้าง จ.น่าน 150,000              

 (9965) 9965 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเวียงสอง ต .และ อ.ทุง่ช้าง จ.น่าน 100,000              

 (9966) 9966 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าสอด ต .และ อ.ทุง่ช้าง จ.น่าน 100,000              
 (9967) 9967 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบา้นเฟอืยลุง ต .และ อ.ทุง่ช้าง จ.

น่าน
150,000              

 (9968) 9968 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนสพป .น่าน เขต 2 ต.ปวั อ.ปวั จ.น่าน 300,000              

 (9969) 9969 อาคารเรียนแบบองค์การฯ พ.ศ.2522 งานหลังคาโรงเรียนบา้นปรารถนาดี ต.ปา่แฝก อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ 100,000              
 (9970) 9970 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2516 งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นนาจาน ต.บุง่คล้า อ.บุง่คล้า จ.บงึ

กาฬ
100,000              

 (9971) 9971 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2532 งานปพูืน้โรงเรียนบา้นทา่ดอกค้า ต .ทา่ดอกค้า อ.บงึโขง
หลง จ.บงึกาฬ

100,000              

 (9972) 9972 อาคารเรียนแบบองค์การฯ สร้างเมือ่ พ .ศ.2523 งานปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนฝ้าเพดานหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นหว้ย
คอม ต.เซกา อ.เซกา จ.บงึกาฬ

100,000              



     หนา้ที ่401

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (9973) 9973 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ สร้างเมือ่ พ .ศ.2521 งานซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยผักขะ ต.เซกา 

อ.เซกา จ.บงึกาฬ
150,000              

 (9974) 9974 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2520 งานทาสีโรงเรียนบา้นเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์ อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 150,000              
 (9975) 9975 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2524 งานเปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นดงกะพงุหนองนาแซง ต .น้้าจั้น อ.เซกา 

จ.บงึกาฬ
150,000              

 (9976) 9976 โรงอาหารแบบองค์การ สร้างเมือ่ พ .ศ.2512 งานฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2549 งาน
ปพูืน้  อาคารเรียน สปช .105/29 สร้างเมือ่  พ.ศ. 2539 งานปพูืน้ โรงเรียนบา้นโปง่เปอืย ต .โปง่เปอืย อ.บงึกาฬ 
จ.บงึกาฬ

200,000              

 (9977) 9977 อาคารเรียน แบบองค์การ สร้างเมือ่ พ .ศ.2523 งานพืน้ปกูระเบือ้ง ส้วม สปช.601 สร้างเมือ่ พ.ศ.2536 หลังที ่1 
งานเปล่ียนหลังคา งานเปล่ียนกระเบือ้งพืน้ สปช.601 สร้างเมือ่ พ.ศ.2536 หลังที ่2 งานเปล่ียนหลังคา งาน
เปล่ียนกระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นโคกนิยม ต .วังชมภ ูอ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (9978) 9978 อาคารเรียนแบบองค์การ ขนาด 6 หอ้ง ป ี2523  งานประตู หน้าต่างโรงเรียนทา่ไร่วิทยา ต.ปง่ไฮ อ.เซกา จ.บงึ
กาฬ

150,000              

 (9979) 9979 อาคารเรียน ป.1ฉ. สร้างเมือ่ พ.ศ.2519 งานร้ือถอน/งานซ่อมแซมโรงเรียนบา้นแสนส้าราญ ต .บงึกาฬ อ.บงึกาฬ 
จ.บงึกาฬ

100,000              

 (9980) 9980 อาคารเรียน ป.1 ฉ พ.ศ. 2541 งานหลังคา  อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา  บา้นพกัครู งานปพูืน้  อาคารเรียน
 สปช.105/29 งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นโคกก่องมิตรภาพที ่86 ต.โคกก่อง อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (9981) 9981 อาคารเรียนแบบสร้างเอง พ.ศ.2544 งานหลังคาโรงเรียนบา้นดอนแก้วโนนอินทร์แปลง ต.ค้านาดี อ.บงึกาฬ จ.บงึ
กาฬ

100,000              

 (9982) 9982 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้าง พ.ศ.2515 งานหลังคาโรงเรียนธเนตรวิทยา ต.หอค้า อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 100,000              
 (9983) 9983 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตู โรงเรียนอนุบาลปากคาด ต .ปากคาด อ.

ปากคาด จ.บงึกาฬ
150,000              

 (9984) 9984 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ. 2529 งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานร้ือถอนโรงเรียนบา้น
สามหนอง ต.บวัตูม อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

150,000              

 (9985) 9985 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต ยาว 76 เมตร สูง 2.5 เมตร ผนังคอนกรีตบอ็ก หนา 7 ซม.ผิวฉาบเรียบโรงเรียนบา้นบงึกาฬ 
ต.บงึกาฬ อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (9986) 9986 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2549 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนเสถียร ต.โนนศิลา อ.ปากคาด 
จ.บงึกาฬ

150,000              

 (9987) 9987 อาคารเรียนกึ่งถาวร สร้าง พ.ศ.2540 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาเจริญ ต .หนองเลิง อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 150,000              

 (9988) 9988 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานฝ้าเพดาน/งานหลังคาโรงเรียนบา้นสะง้อ ต.หอค้า อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 100,000              
 (9989) 9989 ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล งานพืน้ปกูระเบือ้ง ปรับปรุงสนามเซปกัตะกร้อ งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นปง่ไฮ

ราษฎร์สามัคคี ต.ปง่ไฮ อ.เซกา จ.บงึกาฬ
150,000              

 (9990) 9990 อาคารเรียนแบบองค์การฯ สร้างเมือ่ พ .ศ.2519 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี ต .ทา่สะอาด อ.เซกา
 จ.บงึกาฬ

100,000              

 (9991) 9991 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอลในร่ม สร้างเมือ่ พ .ศ. 2550 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโสกก่ามนาตาไก้ ต.
โสกก่าม อ.เซกา จ.บงึกาฬ

150,000              

 (9992) 9992 อาคารเรียนแบบองค์การฯ สร้างเมือ่ พ .ศ.2524 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นตาลเด่ียว ต .ทา่สะอาด อ.เซกา 
จ.บงึกาฬ

100,000              

 (9993) 9993 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2529 งานหลังคาโรงเรียนบา้นทุง่ทรายจก ต .บา้นต้อง อ.เซกา จ.
บงึกาฬ

150,000              
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 (9994) 9994 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2542 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่สะอาด ต .ทา่สะอาด อ.

เซกา จ.บงึกาฬ
150,000              

 (9995) 9995 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2520 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นศิริพฒัน์ ต.บา้นต้อง อ.เซกา จ.บงึกาฬ 150,000              

 (9996) 9996 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคา งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนหนองทุม่วิทยา ต .หนองทุม่ อ.เซกา จ.บงึกาฬ 150,000              
 (9997) 9997 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ สร้างเมือ่ พ.ศ.2528 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทรัพย์วังทอง ต .เซกา

 อ.เซกา จ.บงึกาฬ
100,000              

 (9998) 9998 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2525 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยเล็บมือ ต.หนองเด่ิน อ.บุง่คล้า จ.บงึ
กาฬ

150,000              

 (9999) 9999 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2533 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองเด่ินทา่ ต .หนองเด่ิน อ.บุง่
คล้า จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10000) 10000 ส้วม สร้างเมือ่ พ.ศ.2531 งานหลังคา ส้วม สร้างเมือ่ พ.ศ.2532 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองเด่ินทุง่ ต .หนอง
เด่ิน อ.บุง่คล้า จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10001) 10001 บา้นพกัครู แบบ สปช.302/28 สร้างเมือ่ พ.ศ.2531 งานหลังคา บา้นพกัครู แบบองค์การ สร้างเมือ่ พ .ศ.2521 
งานหลังคา งานประตู-หน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองชัยวาน ต.ปง่ไฮ อ.เซกา จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10002) 10002 หอ้งสมุดโรงเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนางัวสายปญัญา ต .เซกา อ.เซกา จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10003) 10003 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2528 งานทาสีโรงเรียนบา้นดงสว่าง ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บงึกาฬ 100,000              

 (10004) 10004 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2535 งานทาสีโรงเรียนบา้นต้าย ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บงึกาฬ 100,000              

 (10005) 10005 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2522 งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยไม้ซอด
 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10006) 10006 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง สร้างเมือ่ พ .ศ.2524 งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่ไคร้ ต .บงึ
กาฬ อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10007) 10007 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แบบสร้างเอง สร้างเมือ่ 
พ.ศ.2557 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหวัแฮต ต .ทา่สะอาด อ.เซกา จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10008) 10008 อาคารโรงฝึกงาน สร้างเมือ่ พ .ศ.2525 งานพืน้ผิวขัดมัน งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก งานฉาบปนูโรงเรียนบา้น
หนองตอ ต.นาสวรรค์ อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10009) 10009 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2521 งานฝ้าเพดาน โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยองวิทยา ต .หนองยอง อ.
ปากคาด จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10010) 10010 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2547 งานพืน้ปกูระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ สปช .102/26 สร้าง
เมือ่ พ.ศ.2544 งานพืน้ปกูระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ ป .1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2521 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียน
บา้นหนองตะไก้โนนมันปลา ต.โซ่ อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10011) 10011 อาคารเรียน แบบองค์การฯ สร้างเมือ่ พ .ศ.2523 งานพืน้ปกูระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ สปช .105/29 สร้างเมือ่ 
พ.ศ.2527 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้าบอน ต .น้้าจั้น อ.เซกา จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10012) 10012 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2515 งานซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นศรีนาวา ต.ถ้า้เจริญ อ.โซ่พสัิย 
จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10013) 10013 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2542 งานพืน้ปกูระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ สปช .105/29 สร้าง
เมือ่ พ.ศ.2546 งานพืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นหว้ยลึก ต .ชุมภพูร อ.ศรีวิไล จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10014) 10014 ร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นดอนเสียด ต.บา้นต้อง อ.เซกา จ.บงึกาฬ 150,000              
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 (10015) 10015 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2512 งานซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นหนองหิง้ ต.ทา่กกแดง อ.

เซกา จ.บงึกาฬ
150,000              

 (10016) 10016 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2540 งานซ่อมเปล่ียนหลังคา ใส่รางน้้าโรงเรียนบา้นหนองแก่ง
ทราย ต.ปง่ไฮ อ.เซกา จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10017) 10017 อาคารเรียน แบบองค์การฯ สร้างเมือ่ พ .ศ.2526 งานซ่อมเปล่ียนหน้าต่าง งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ย
เรือ ต.เซกา อ.เซกา จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10018) 10018 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง สร้างเมือ่ พ .ศ.2556 งานผนังก่ออิฐ งานฉาบปนู งานประตู-หน้าต่าง งานฝ้า
เพดาน งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่ไร่ไทยเจริญ ต .ทา่ดอกค้า อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10019) 10019 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2538 งานหลังคาโรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ ต.โพธิ์หมากแข้ง 
อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10020) 10020 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การฯ สร้างเมือ่ พ .ศ.2525 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพธิ์น้อยหนองสิม ต .
ทา่กกแดง อ.เซกา จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10021) 10021 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2524 งานซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นค้าภ ูต.ชัยพร อ.บงึกาฬ จ.บงึ
กาฬ

150,000              

 (10022) 10022 ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นนาอ่าง ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10023) 10023 ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นบวัโคก ต .โพธิ์หมากแข้ง อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10024) 10024 อาคารเรียนแบบองค์การ พ.ศ.2520 งานซ่อมระเบยีงและปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนวังเยี่ยม ต .โคกก่อง อ.

บงึกาฬ จ.บงึกาฬ
100,000              

 (10025) 10025 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2519 งานซ่อมเปล่ียนหลังคา งานประตู-หน้าต่าง อาคารหอ้งสมุด แบบ
สร้างเอง สร้างเมือ่ พ .ศ.2544 งานหลังคาโรงเรียนหอค้าพทิยาสรรค์ ต.หอค้า อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10026) 10026 อาคารเรียนแบบองค์การ สร้าง พ .ศ.2525 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาค้า ต .โคกก่อง อ.บงึกาฬ จ.
บงึกาฬ

150,000              

 (10027) 10027 อาคารประกอบแบบสร้างเอง งานซ่อมแซมโรงเรียนบา้นศรีสว่างพฒันา ต .สมสนุก อ.ปากคาด จ.บงึกาฬ 100,000              
 (10028) 10028 อาคารเรียน แบบองค์การ สร้างเมือ่ พ .ศ.2525 งานร้ือถอนกระเบือ้ง งานซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นนาขาม

 ต.บงึโขงหลง อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ
150,000              

 (10029) 10029 อาคารเรียนแบบ 103/26 สร้าง พ.ศ.2532 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบและทาสีโรงเรียนบา้นทา่โพธิ์ ต .บงึกาฬ อ.
บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10030) 10030 อาคารเรียนแบบองค์การ พ.ศ.2526 งานหลังคาโรงเรียนบา้นบะยาวราษฎร์นุเคราะห ์ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.
บงึกาฬ

150,000              

 (10031) 10031 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2520 งานหลังคา อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 พ.ศ.2531 งานหลังคา
โรงเรียนบา้นพนัล้า 'เจริญวิทยา' ต.วิศิษฐ์ อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10032) 10032 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2529 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นต้องโคกกระแซ ต .บา้นต้อง อ.เซกา
 จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10033) 10033 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2518 ปรับบริเวณ งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นนาแสง ต .นาแสง อ.ศรีวิไล 
จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10034) 10034 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 พ.ศ.2526  งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ 200,000              

 (10035) 10035 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2530 งานซ่อมเปล่ียนหลังคา ใส่รางน้้าโรงเรียนบา้นทา่กกต้อง ต .
ทา่กกแดง อ.เซกา จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10036) 10036 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พ.ศ.2532 งานหลังคา/งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองหมู ต.หนองเลิง อ.บงึ
กาฬ จ.บงึกาฬ

150,000              



     หนา้ที ่404

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10037) 10037 โรงฝึกงานงานแบบองค์การ พ.ศ. 2528  อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พ.ศ.2521โรงเรียนบา้นนาทราย ต.นาสิงห ์อ.

ศรีวิไล จ.บงึกาฬ
150,000              

 (10038) 10038 อาคารเรียนป.1 ฉ 6 หอ้งเรียน พ.ศ. 2515  งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นชุมภพูรโสกก่าม ต.ชุมภพูร อ.ศรีวิไล 
จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10039) 10039 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2529 งานผนังก่อบล็อก งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
งานฉาบปนู งานทาสีโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ต .ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บงึกาฬ

200,000              

 (10040) 10040 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2528 งานซ่อมเปล่ียนหลังคา งานพืน้ปกูระเบือ้ง งาน
ซ่อมเปล่ียนประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นชุมภทูอง ต.ค้านาดี อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10041) 10041 อาคารเรียนแบบ ป1ฉ องค์การ งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยก้านเหลือง ต .ปากคาด อ.ปากคาด จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10042) 10042 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2539 งานพืน้ปกูระเบือ้ง อาคารเรียน แบบสปช .103/26 สร้าง

เมือ่ พ.ศ.2532 งานพืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นนาต้อง ต .ชัยพร อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ
150,000              

 (10043) 10043 อาคารเรียน แบบ ป1ฉ สร้าง พ.ศ.2515 งานประตู อาคารเรียนแบบ สปช. 205/26 สร้าง พ.ศ.2536 งานฝ้า
เพดานโรงเรียนบา้นนากั้ง ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10044) 10044 อาคารเรียน แบบองค์การ สร้างเมือ่ พ .ศ.2522 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทองสาย ต .โนนสมบรูณ์ อ.บงึกาฬ
 จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10045) 10045 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2525 งานทาสี งานประตู อาคารโรงฝึกงาน แบบ สปช .102/26 
สร้างเมือ่ พ.ศ.2526 งานซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นนางวงสุ่มหว้ยเนียม ต .ค้าแก้ว อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10046) 10046 อาคารชั่วคราว แบบสร้างเอง พ.ศ.2538  งานหลังคา   งานฝ้าเพดานโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 ต.ถ้า้เจริญ อ.โซ่
พสัิย จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10047) 10047 อาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 สร้างเมือ่ พ.ศ.2523 งานซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นค้าแก้วโนนสามัคคี ต.
ค้าแก้ว อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10048) 10048 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ สร้างเมือ่ พ .ศ.2526 งานผนัง อาคารเรียน แบบ องค์การ สร้างเมือ่ พ .ศ.2525
 งานทาสี บา้นพกัครู แบบ ป .1 ซ สร้างเมือ่ พ.ศ.2521 งานทาสี บา้นพกัครู แบบเรือนแถว สร้างเมือ่ พ .ศ.2531 
งานทาสีโรงเรียนบา้นศรีชมภ ูต.ศรีชมภ ูอ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10049) 10049 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สามัญ/336 สร้างเมือ่พ.ศ.2515 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่ส้าราญ ต .ซาง อ.
เซกา จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10050) 10050 อาคารอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 สร้างเมือ่พ.ศ.2527 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกบริการสันก้าแพง
 ต.ซาง อ.เซกา จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10051) 10051 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2518 งานพืน้ไม้ งานซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองจิก ต.หนอง
ทุม่ อ.เซกา จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10052) 10052 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2535 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ต .ชัยพร อ.
บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10053) 10053 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พ.ศ. 2514 งานประตูหน้าต่าง  งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นไทรงามโนนภดิูน ต .โซ่ อ.
โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10054) 10054 อาคารแบบ ป.1 ฉ พ.ศ 2518 งานผนังโรงเรียนบา้นหนองโดดอนเสียด ต .ค้าแก้ว อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10055) 10055 อาคารเรียนแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2524  งาน ประตูหน้าต่าง โรงเรียนบา้นโนนสะแบงหนอง

สวรรค์ ต.ค้าแก้ว อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ
150,000              

 (10056) 10056 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ /2519 งานผนังโรงเรียนบา้นหว้ยเซือมเหนือ ต.ไคสี อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10057) 10057 อาคารเรียนแบบองค์การ พ.ศ. 2523 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนประเสริฐ ต.ศรีชมภ ูอ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ 100,000              



     หนา้ที ่405

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10058) 10058 โรงอาหารแบบสร้างเอง พ.ศ. 2530 งานแผงลวดตาข่าย งานปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารเรียน ป .1 ฉ พ.ศ. 2520 งาน

ปพูืน้กระเบือ้ง งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองแวงประชาสรรค์ ต .ศรีชมภ ูอ.โซ่พสัิย จ.บงึ
กาฬ

100,000              

 (10059) 10059 อาคารเรียน ป.1 ซ พ.ศ. 2515 งานหลัคากันสาดโรงเรียนบา้นค้าไผ่ ต.ศรีชมภ ูอ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10060) 10060 อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 สร้างป ีพ.ศ.2531 งานหลังคา/ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนสา ต.โคกก่อง อ.บงึ

กาฬ จ.บงึกาฬ
100,000              

 (10061) 10061 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26 พ.ศ. 2530 งานปพูืน้กระเบือ้ง งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นคลองทพิย์ ต .
เหล่าทอง อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10062) 10062 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/29 งานทาสี อาคารประกอบ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาปา่น
 ต.วิศิษฐ์ อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10063) 10063 อาคารศูนย์วิทยบรูณาการ ICT แบบสปช.105/29 พ.ศ.2553 งานผนัง/งานฉาบปนู/งานประตูโรงเรียนบา้นโนน
สว่าง ต.หนองเข็ง อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10064) 10064 อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 พ.ศ. งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นซ้าบอน ต.เหล่าทอง อ.โซ่พสัิย จ.บงึ
กาฬ

100,000              

 (10065) 10065 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ/2558 พ.ศ.2520 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยลึก ต.หนองพนัทา อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10066) 10066 อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2531 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นแสงอรุณ ต .ศรีชมภ ูอ.โซ่พสัิย จ.บงึ

กาฬ
100,000              

 (10067) 10067 อาคารเรียน ป.1ฉ สร้างป ีพ.ศ.2516 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองเข็ง ต.หอค้า อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 100,000              
 (10068) 10068 อาคารเรียนมัธยมกึ่งถาวร พ.ศ. 2541 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนสวาง ต.ถ้าเจริญ อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10069) 10069 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 5 เมตรโรงเรียนบา้นถ้า้เจริญ ต.ถ้า้เจริญ อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10070) 10070 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 พ.ศ.2526 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนแก้วโพนทอง ต .หนอง

พนัทา อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ
150,000              

 (10071) 10071 อาคารเรียน แบบ ป1 ฉ พ.ศ.2516 งานฝาฝนังโรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต .โซ่ อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10072) 10072 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 พ.ศ.2529 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่ค้ารวม ต .บวัตูม อ.โซ่พสัิย จ.บงึ

กาฬ
100,000              

 (10073) 10073 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. 2516 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นใหม่ศรีชมภ ูต.ปา่แฝก อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10074) 10074 อาคารเรียน แบบ สปช 105/26 พ.ศ.2525 งานพืน้  งานทาสีอาคารโรงเรียนบา้นสร้างค้า ต .วังชมภ ูอ.พรเจริญ 

จ.บงึกาฬ
100,000              

 (10075) 10075 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2530 งานซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นบอ่พนา ต.
โสกก่าม อ.เซกา จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10076) 10076 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 พ.ศ.2529 งานหลังคา งานปพูืน้กระเบือ้ง งานประตูหน้าต่างโรงเรียน
บา้นโนน ต.ศรีชมภ ูอ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10077) 10077 อาคารเรียน ป.1ฉ สร้างป ีพ.ศ.2518 งานพืน้ หอ้งสุมดแบบสร้าง งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .หอค้า อ.บงึ
กาฬ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10078) 10078 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ พ.ศ.2522 งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองผักแว่น ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บงึ
กาฬ

150,000              

 (10079) 10079 อาคารเรียน สปช. 105/29 พ.ศ.2536 งานหลังคาโรงเรียนบา้นดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บงึ
กาฬ

150,000              

 (10080) 10080 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สร้างป ีพ.ศ.2520 งานพืน้โรงเรียนแก่งอาฮง ต .ไคสี อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 100,000              
 (10081) 10081 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2544 งานซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโคกส้าราญพรสวรรค์ 

ต.ชุมภพูร อ.ศรีวิไล จ.บงึกาฬ
150,000              



     หนา้ที ่406

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10082) 10082 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พ.ศ.2535 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต .ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ

 จ.บงึกาฬ
150,000              

 (10083) 10083 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 พ.ศ.2529 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกหนองลาด ต .ศรีส้าราญ อ.พร
เจริญ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10084) 10084 อาคารเรียน ป1 ฉ พ.ศ.2518 งานหลังคา อาคารเรียน ป1 ฉ พ.ศ.2521 งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาค้านาใน ต.
ศรีส้าราญ อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10085) 10085 หอ้งสมุด งานผนัง งานพืน้ งานสีโรงเรียนบา้นสรรเสริญ ต .โสกก่าม อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 100,000              
 (10086) 10086 อาคารเรียน แบบป.1 ฉ พ.ศ.2521 งานทาสี อาคารเรียนแบบองค์การ พ.ศ.2523 งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองบวั

งาม ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บงึกาฬ
150,000              

 (10087) 10087 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 พ.ศ.2534  งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบา้นหนองหวัช้าง ต.หนองหวัช้าง 
อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10088) 10088 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สร้างป ีพ.ศ.2514 งานหลังคา หอ้งสุมด งานฝ้าเพดาน/ งานสีโรงเรียนบา้นดอนปอ ต.
หนองเข็ง อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10089) 10089 ปรับบริเวณ โรงเรียนบา้นทา่ศรีชมชื่น ต.พรเจริญ - โซ่พสัิย อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10090) 10090 อาคารเรียน สปช.105/26 พ.ศ.2528 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ ต.ดอนหญ้านาง อ.พร

เจริญ จ.บงึกาฬ
100,000              

 (10091) 10091 อาคารหอประชุม-โรงอาหาร 101 ล.ฝ27ม101ล27(พเิศษ) พ.ศ.2520 งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นนา
เหว่อโนนอุดม[ ต.บวัตูม อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10092) 10092 อาคารเรียนแบบองค์การฯ พ.ศ.2521 งานปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารเรียน แบบ สปช .105/29 พ.ศ.2531 งานปพูืน้
กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงชมภ ูต .โพธิ์หมากแข้ง อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10093) 10093 อาคารเรียน อาคารประกอบ ป.1 ฉ พ.ศ.2516 งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นดงโทน ต.ดงบงั อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ 100,000              

 (10094) 10094 อาคารโรงฝึกงาน แบบ สามัย 312 พ.ศ.2524 งานมุงหลังคา งานร้ือถอน งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงบงั 
ต.ดงบงั อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10095) 10095 อาคารอเนกประสงค์ สร้างป ีพ.ศ.2524 งานพืน้ /งานผนัง/งานสี/งานหลังคาโรงเรียนบา้นโสกบง ต.นาดง อ.ปาก
คาด จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10096) 10096 อาคารเรียนแบบองค์การ พ.ศ.2526  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองฮูฝอยลม ต .ทา่ดอกค้า อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ 150,000              

 (10097) 10097 อาคาราเรียน แบบ สปช.102/26 พ.ศ.2534 งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นทา่สีไค ต.ดงบงั อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ 150,000              

 (10098) 10098 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างป ีพ.ศ.2542 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาสวรรค์ ต .นา
สววรรค์ อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10099) 10099 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พ.ศ.2530 งานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาสิงห ์ต.นาสิงห ์อ.ศรี
วิไล จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10100) 10100 อาคารเรียน ป.1 ฉ. พ.ศ.2515 งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นเหล่าหมากผาง ต.ทา่ดอกค้า อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ 100,000              

 (10101) 10101 อาคารเรียน สปช 105/26 พ.ศ.2540 งานทาสีโรงเรียนโนนสาสวรรค์ ต.ทา่ดอกค้า อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ 100,000              
 (10102) 10102 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26 พ.ศ.2531 งานร้ือถอน งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 

ต.ทา่ดอกค้า อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ
100,000              

 (10103) 10103 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง (อาคารเงินบริจาค) พ.ศ.2530 งานเทพืน้ปนูซีเมนต์โรงเรียนบา้นหนองจิก ต.
นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บงึกาฬ

100,000              



     หนา้ที ่407

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10104) 10104 อาคารแบบองค์การ พ.ศ.2525 งานเทพืน้ปนูซีเมนต์โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต.ชุมภพูร อ.ศรีวิไล จ.บงึกาฬ 100,000              
 (10105) 10105 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. พ.ศ.2518 งานเทพืน้ปนูคอนกรีตโรงเรียนบา้นนาสะแบง ต .นาสแะบง อ.ศรีวิไล จ.บงึ

กาฬ
150,000              

 (10106) 10106 บา้นพกัครูแบบองค์การ พ.ศ.2521 งานมุงหลังคา งานพืน้ งานผนังก่อคอนกรีตบล็อกโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ต .
หนองหวัช้าง อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10107) 10107 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้างป ีพ.ศ.2529 งานฝ้าเพดาน งานประตู งานสีโรงเรียนบา้นหว้ย
เชือมใต้ ต.ชัยพร อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10108) 10108 อาคารเรียนแบบองค์การฯ สร้าง พ .ศ.2523 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นไร่โนนส้าราญ ต .นาดง อ.ปาก
คาด จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10109) 10109 อาคารชั่วคราว แบบสามัญกึ่งถาวร สร้าง พ.ศ.2521 งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบา้นดาลบงับด ต .นาดง อ.ปาก
คาด จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10110) 10110 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 สร้าง พ.ศ.2533 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยสามยอดเทวกุล ต .โปง่เปอืย อ.บงึ
กาฬ จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10111) 10111 อาคารอเนกประสงค์ แบบชั้นเดียว พ.ศ.2534 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้าเตาะเลาะโนนเค็ง ต .ค้าแก้ว อ.
โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10112) 10112 อาคารเรียน ป.1 ฉ พ.ศ.2518 งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นค้าสมบรูณ์ ต.บงึโขงหลง อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ 100,000              

 (10113) 10113 อาคารเรียน แบบสปช. 105/29 พ.ศ.2529 งานมุงหลังคา  อาคาร แบบ ป.1ซ พ.ศ.2510 งานมุงหลังคาโรงเรียน
ชุมชนบา้นตูม ต.บวัตูม อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10114) 10114 อาคารเรียน คสล. แบบองค์การ พ.ศ.2523 งานคอนกรีต  งานปพูืน้และกระเบือ้งโรงเรียนบา้นหาดแฮ่ ต .โคก
กว้าง อ.บุง่คล้า จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10115) 10115 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ  งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อ้านวยศิลป ์ต.วิศิษฐ์ อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 200,000              
 (10116) 10116 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ฉ พ.ศ.2516 งานหลังคาโรงเรียนบา้นดอนแพง ต .บุง่คล้า อ.บุง่คล้า จ.บงึกาฬ 100,000              

 (10117) 10117 อาคารเรียน ป.1 ฉ พ.ศ.2520 งานปพูืน้กระเบือ้ง งานร้ัวโรงเรียนบา้นค้าไชยวาล ต .นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บงึกาฬ 100,000              

 (10118) 10118 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 พ.ศ.2526 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่สวาท ต .โซ่ อ.โซ่พสัิย 
จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10119) 10119 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2554 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นไร่สุขสันต์ ต.โคกก่อง อ.
บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10120) 10120 อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2529 งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นเหล่าทองหลาง ต.เหล่าทอง อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ 150,000              

 (10121) 10121 อาคารเรียน ป.1 ฉ/2505 พ.ศ.2505 งานปรับปรุงฝ้าเพดาน  อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ พ.ศ.2518 งาน
ปรับปรุงฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองพนัทา ต.หนองพนัทา อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10122) 10122 อาคารเรียน ป.1ซ พ.ศ.2518 งานมุงหลังคา งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นปา่ไร่โนนม่วง ต.หนองพนัทา อ.โซ่
พสัิย จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10123) 10123 สนามกีฬาและลานกีฬาอเนกประสงค์ ปรับบริเวณโรงเรียนบา้นไคสี ต.ไคสี อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 100,000              
 (10124) 10124 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2510 งานหลังคา งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้น

หนองบวัแดง ต.ทา่กกแดง อ.เซกา จ.บงึกาฬ
100,000              

 (10125) 10125 อาคารเรียนแบบ ป.1ช งานหลังคาโรงเรียนบา้นคลองเค็ม ต .หนองเลิง อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 150,000              



     หนา้ที ่408

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10126) 10126 บา้นพกัครูแบบองค์การฯ สร้างป ีพ .ศ.2515 และ พ.ศ.2518 งานหลังคา อาคารอเนกประสงค์แบบ 205/26 

สร้างป ีพ.ศ. 2538 งานสีโรงเรียนชุมชนบา้นโนนสมบรูณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29) ต.โนนสมบรูณ์ อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ
200,000              

 (10127) 10127 อาคารเรียนแบบองค์การ สร้างเมือ่ พ .ศ.2522 งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่กกแดง ต .ทา่กกแดง อ.เซกา จ.บงึกาฬ 100,000              
 (10128) 10128 อาคารเรียนปบบ ป.1ฉ สร้างป ีพ.ศ.2520 และ อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 สร้างป ีพ.ศ.2529 งานประตู-

หน้าต่างโรงเรียนชุมชนสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บงึกาฬ
150,000              

 (10129) 10129 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2532 งานพืน้ งานประตู-หน้าต่างงานสุขภณัฑ์ งานทาสีโรงเรียนบา้น
กุดสิม ต.หนองทุม่ อ.เซกา จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10130) 10130 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ พ.ศ. 2514 งานผนัง  งานฝ้าเพดาน  งานพืน้  งานประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียน
อนุบาลโซ่พสัิย ต.โซ่ อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

200,000              

 (10131) 10131 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2529 งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นขามเปีย้ ต .บุง่คล้า อ.บุง่คล้า จ.
บงึกาฬ

150,000              

 (10132) 10132 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26 สร้าง พ.ศ.2531 งานหลังคาโรงเรียนบา้นสุขส้าราญ ต.หนองเลิง อ.บงึกาฬ 
จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10133) 10133 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2520 งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลบุง่คล้า ต.บุง่คล้า อ.บุง่คล้า จ.บงึกาฬ 150,000              

 (10134) 10134 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2530 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .ถ้า้
เจริญ อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10135) 10135 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พ.ศ.2546  งานหลังคา  งานฝ้าและเพดาน      บา้นพกัครูแบบองค์การ พ .ศ.
2518  งานหลังคาโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10136) 10136 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สร้างป ีพ.ศ.2513 งานผนัง งานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนยาง ต .หอ
ค้า อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10137) 10137 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2526 งานฝ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่
ส้มโฮง ต.โคกกว้าง อ.บุง่คล้า จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10138) 10138 อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ พ.ศ.2521 งานหลังคา โรงเรียนบา้นเหล่าใหญ่ ต.ศรส้าราญ อ.พรเจริญ จ.บงึ
กาฬ

100,000              

 (10139) 10139 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 พ.ศ.2524 งานหลังคา งานพืน้ งานประตู-หน้าต่าง งานสีโรงเรียนบา้น
ก้าแพงเพชร ต.โนนสมบรูณ์ อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10140) 10140 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 พ.ศ.2531 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองบวัน้อย ต .ศรีชมภ ูอ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ 100,000              

 (10141) 10141 บา้นพกัครู แบบ สปช.302/28 จ้านวน 2 หลัง พ.ศ.2529 และ2534 งานซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นวังยาว ต .
วังชมภ ูอ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10142) 10142 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ พ.ศ.2520 งานเทพืน้คอนกรีตและปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงเสียด ต .ศรีชมภ ูอ.พร
เจริญ จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10143) 10143 ถนน คศล. สร้างเมือ่ พ.ศ.2518 งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .โซ่ อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ 100,000              
 (10144) 10144 อาคารโรงฝึกงาน แบบองค์การ ป ีพ .ศ. 2520 งานคอนกรีตโครงสร้าง อาคารเรียนแบบ ป .1 ฉ  ป ีพ.ศ. 2520 

งานพืน้โรงเรียนบา้นเหล่าหนองยาง ต .หนองทุม่ อ.เซกา จ.บงึกาฬ
150,000              

 (10145) 10145 อาคารบา้นพกัครู จ้านวน 3 หลัง สร้างเมือ่ พ.ศ.2521 งานพืน้ งานหลังคา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 ต.โคกกว้าง 
อ.บุง่คล้า จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10146) 10146 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ สร้างป ีพ.ศ.2516 งานสี งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นนาเจริญวิทยา ต.ค้านาดี อ.บงึ
กาฬ จ.บงึกาฬ

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10147) 10147 อาคารเรียนแบบป.1ฉ  สร้าง พ.ศ.2524 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองยาว ต .ชัยพร อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10148) 10148 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2519 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนยางค้า ต.บา้นต้อง อ.เซกา จ.บงึกาฬ 150,000              

 (10149) 10149 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ พ.ศ.2550 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนจ้าปา ต .โนนสมบรูณ์ อ.บงึกาฬ
 จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10150) 10150 อาคารเรียนแบบองค์การ สร้าง พ .ศ.2523 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทา่อินทร์แปลง ต .โคกก่อง อ.
บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10151) 10151 อาคารเรียน แบบองค์การ สร้างเมือ่ พ .ศ.2523 งานประตู-หน้าต่าง งานบนัได งานกระจกโรงเรียนบา้นโนนสูงสุข
สมบรูณ์ ต.เซกา อ.เซกา จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10152) 10152 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2540 งานหลังคา ถนนคอนกรีตในโรงเรียนโรงเรียนเลิดสิน ต.ค้า
นาดี อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10153) 10153 อาคารเรียน ป.1 ซ พ.ศ.2520  งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี  อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2534 งานทาสี  
บา้นพกัครู พ.ศ.2543 งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นนาขาม ต .ศรีชมภ ูอ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10154) 10154 อาคารเรียนแบบองค์การ สร้าง พ .ศ.2523 งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ สร้าง พ .ศ.2530 งานพืน้โรงเรียนบา้น
หว้ยดอกไม้ ต.โคกก่อง อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10155) 10155 อาคารเรียน แบบองค์การ อาคารเรียน แบบสปช . 105/29 งานประตูหน้าต่าง งานสุขภณัฑ์ งานปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนสมาคมส่ือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10156) 10156 อาคารเรียน แบบกรมสามัญกึ่งถาวร สร้างเมือ่ พ .ศ.2541 งานพืน้ อาคารเรียนแบบองค์การ สร้างเมือ่ พ .ศ.2521 
งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกกระแช ต .ถ้า้เจริญ อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10157) 10157 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2538 งานพืน้โรงเรียนบา้นนาค้าแคน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10158) 10158 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2511 งานพืน้ หอ้งน้้าหอ้งส้วม แบบ สปช .601/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2531 

งานพืน้ สนามฟตุบอล งานปรับบริเวณโรงเรียนบา้นหนองนาแซง ต .วิศิษฐ์ อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ
150,000              

 (10159) 10159 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ พ.ศ.2514 งานผนังโรงเรียนบา้นนาซาว ต .หนองหวัช้าง อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ 150,000              

 (10160) 10160 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2533 งานหลังคาโรงเรียนสิริภทัรวิทยา ต.หนองยอง อ.
ปากคาด จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10161) 10161 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่พ.ศ.2512 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่พ.ศ.2513 อาคารเรียน แบบ ป.1
 ฉ สร้างเมือ่พ.ศ.2519 งานบนัได-ระเบยีงทางเดิน งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองจันทน์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บงึ
กาฬ

150,000              

 (10162) 10162 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2535 งานพืน้โรงเรียนบา้นซ่อมกอก ต .ซาง อ.เซกา จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10163) 10163 งานภมูิทศัน์ ปรับบริเวณ โรงเรียนบา้นค้าหมืน่ 'ต.ช.ด.อนุสรณ์' ต.ไคสี อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 100,000              
 (10164) 10164 อาคารเรียน แบบ ป.1ซ สร้างเมือ่ พ.ศ.2522 งานหลังคา งานประตูโรงเรียนชุมชนบา้นโคกอุดม ต.พรเจริญ อ.พร

เจริญ จ.บงึกาฬ
200,000              

 (10165) 10165 อาคารหอ้งสมุด แบบสร้างเอง สร้างเมือ่ พ .ศ.2534 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน ฝานทาสีโรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .
ศรัชมภ ูอ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

150,000              

 (10166) 10166 บา้นพกัครู แบบองค์การ สร้างเมือ่ พ .ศ.2524 งานร้ือถอน งานประตู งานพืน้โรงเรียนประวิตร (หนองบอ่) ต.โคก
กว้าง อ.บุง่คล้า จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10167) 10167 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2519 งานประตู-หน้าต่าง โรงเรียนบา้นเหล่าคาม ต.น้้าจั้น อ.เซกา จ.บงึกาฬ 150,000              

 (10168) 10168 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 สร้าง พ.ศ.2536 งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นซาง ต.ซาง อ.เซกา จ.บงึกาฬ 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10169) 10169 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนส้าราญ -ยางเรียน ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.

บงึกาฬ
150,000              

 (10170) 10170 อาคารเรียน สปช.105/26 สร้าง พ.ศ.2527 งานถมดิน อาคาร สปช.2/28 สร้าง พ.ศ.2540 งานหลังคา งานฝ้า
เพดาน อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ สร้าง พ.ศ.2511 งานหลังคา อาคารเรียน แบบ 017 สร้าง พ.ศ.2520 งาน
หลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลเซกา ต.เซกา อ.เซกา จ.บงึกาฬ

200,000              

 (10171) 10171 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2541 งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่เชียงเครือ ต .ปง่ไฮ อ.เซกา จ.บงึกาฬ 150,000              
 (10172) 10172 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การ  สร้างเมือ่ พ .ศ.2523 งานหลังคาโรงเรียนบงึของหลงวิทยา ต .บงึโขง

หลง อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ
150,000              

 (10173) 10173 อาคารเรียน ป.1ฉ สร้าง พ.ศ.2519 งานผนัง งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนเหมือดแอ่ ต .เซกา อ.เซกา จ.บงึกาฬ 100,000              
 (10174) 10174 บา้นพกัครู แบบองค์การ สร้าง พ .ศ.2521 งานหลังคา งานหน้าต่าง งานพืน้ งานผนัง งานโครงสร้าง บา้นพกัครู 

แบบองค์การ สร้าง พ.ศ.2522 งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ งานบนัได งานประตู -หน้าต่าง งานโครงสร้าง
โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อ้านวย ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ

200,000              

 (10175) 10175 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ซ สร้างเมือ่ พ.ศ.2524  งานร้ือถอน งานหลังคา งานฝ้านเพดาล งานประตู
หน้าต่างโรงเรียนบา้นโคกสวาง ต.นาสวรรค์ อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ

100,000              

 (10176) 10176 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นแสลงพนั ต .แสลงพนั อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10177) 10177 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดหนองครก ต.เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10178) 10178 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ต.อิสาณ อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 200,000              
 (10179) 10179 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโคกวัด ต .อิสาณ อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10180) 10180 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา ต.อิสาณ อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10181) 10181 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา ต.อิสาณ อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10182) 10182 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ)์ ต.เสม็ด อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10183) 10183 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลบรีุรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 200,000              
 (10184) 10184 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนไตรภมูิวิทยา ต.ชุมเหด็ อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10185) 10185 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นหนองตลุมปุก๊ ต .ลุมปุก๊ อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10186) 10186 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ต.เมืองยาง อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10187) 10187 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโคกขามโนนสมบรูณ์ ต .เมืองยาง อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10188) 10188 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นประคอง ต .เมืองยาง อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10189) 10189 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นกระโดนกะลันทา ต.เมืองยาง อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10190) 10190 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นตาเหล็ง ต.หนองปล่อง อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10191) 10191 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดหนองปล่อง ต.หนองปล่อง อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10192) 10192 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นตะโคงสามัคคี ต.บา้นด่าน อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10193) 10193 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโคกสนวน ต .โคกสนวน อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10194) 10194 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา ต.บา้นด่าน อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10195) 10195 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย ต.บา้นด่าน อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10196) 10196 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโยนช้า (บญุอาจวิทยา) ต.บา้นด่าน อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10197) 10197 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโพธิ์ดอนหวาย ต.กระสัง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10198) 10198 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนมหดิลอนุสรณ์ (สันติภาพพฒันา) ต.โนนขวาง อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10199) 10199 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นดอนหวาย ต .หนองปล่อง อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10200) 10200 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบา้นกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ต.กระสัง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10201) 10201 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลช้านิ ต.ช้านิ อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10202) 10202 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบา้นหนองม้า ต.กระสัง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10203) 10203 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองแต้พฒันา ต .โนนขวาง อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10204) 10204 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นช่อผกา ต .ช่อผกา อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10205) 10205 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .ช้านิ อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10206) 10206 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบา้นกลันทาวิทยา ต.กลันทา อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10207) 10207 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นบหุนองเทา ต .ช่อผกา อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10208) 10208 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นดงเย็น ต.โนนขวาง อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10209) 10209 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดละลวด ต.ละลวด อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10210) 10210 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นทอ้งเรือ ต .กลันทา อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10211) 10211 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นดงกระทงิ(มิตรภาพอนุสรณ์) ต.โนนขวาง อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10212) 10212 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองพะอง ต .ละลวด อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10213) 10213 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นพระครูน้อย ต .กลันทา อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10214) 10214 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองปรือ ต .กลันทา อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10215) 10215 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นส้าโรงสันติภาพ ต.โนนขวาง อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10216) 10216 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองเพกิ ต .ละลวด อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10217) 10217 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นกลางเพชร (สุโขวิทยา) ต.กลันทา อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10218) 10218 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นเสม็ด ต.กลันทา อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10219) 10219 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นปราสาท ต .ปราสาท อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10220) 10220 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นส้าโรงโคกเพชร ต .ช่อผกา อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10221) 10221 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโกรกขี้หนู ต.ชุมเหด็ อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10222) 10222 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหวัสะพาน ต .ช่อผกา อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10223) 10223 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นกะหาด ต.วังเหนือ อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10224) 10224 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลบา้นด่าน ต.บา้นด่าน อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10225) 10225 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองตราดน้อย ต .ถลุงเหล็ก อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10226) 10226 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นปลัดปุก๊ ต .วังเหนือ อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10227) 10227 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ต.ชุมเหด็ อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10228) 10228 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองไผ่ใหญ่ ต.ชุมเหด็ อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10229) 10229 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นบมุะขามปอ้ม ต .ปราสาท อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10230) 10230 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นตราดหนองพลวง ต .ชุมเหด็ อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10231) 10231 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นส้าโรงพรหมอนุสรณ์ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10232) 10232 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นกะชาย ต .ปราสาท อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10233) 10233 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นถลุงเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10234) 10234 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโนนศิลา ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10235) 10235 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นตะโกตาเนตร ต .ปราสาท อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10236) 10236 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นพะไล ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10237) 10237 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ต.ในเมือง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 200,000              
 (10238) 10238 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นตะเคียน ต.บวัทอง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10239) 10239 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองเพชร ต.บวัทอง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10240) 10240 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นสวายสอ ต .เมืองฝาง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10241) 10241 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นรุน ต.บวัทอง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10242) 10242 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองค่าย ต.บา้นบวั อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10243) 10243 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นดอนใหญ่ ต.บา้นบวั อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (10244) 10244 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นปรุบมุะค่า ต.บา้นบวั อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10245) 10245 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโคกระกา ต .บา้นบวั อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10246) 10246 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นม่วงวิทยาคาร ต .บา้นบวั อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10247) 10247 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลเมืองบรีุรีมย์ (บา้นบวั) ต.บา้นบวั อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10248) 10248 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.บา้นยาง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10249) 10249 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองมะค่าแต้ ต.พระครู อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10250) 10250 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นมะค่า ต.บา้นยาง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10251) 10251 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นง้าง ต .บา้นยาง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10252) 10252 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นตะโก ต.บา้นยาง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10253) 10253 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นสระเกษ ต.พระครู อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10254) 10254 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองขวาง ต .พระครู อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10255) 10255 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนพระครูวิทยา ต.พระครู อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10256) 10256 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นม่วง ต.พระครู อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10257) 10257 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นเมืองฝาง ต .เมืองฝาง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10258) 10258 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นเมืองดู่ ต.เมืองฝาง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10259) 10259 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .เมืองฝาง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10260) 10260 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองทะลอก ต .ลุมปุก๊ อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10261) 10261 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดสว่างบรูพา ต .ลุมปุก๊ อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10262) 10262 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองไทร ต .ลุมปุก๊ อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10263) 10263 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นสวายจีก ต .สวายจีก อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10264) 10264 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโคกเปราะ ต.สวายจีก อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10265) 10265 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นพลวง ต.สวายจีก อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10266) 10266 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นฝ้าย ต.สวายจีก อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10267) 10267 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเบญจคามวิทยา ต.สวายจีก อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10268) 10268 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองปรือน้อย ต .สวายจีก อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10269) 10269 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นถาวร ต .สวายจีก อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10270) 10270 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโคกระกาน้อย ต .สองหอ้ง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10271) 10271 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นตลาดชัย ต .สองหอ้ง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10272) 10272 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นกระเด่ือง ต .สองหอ้ง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10273) 10273 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นร่มไทร ต.สองหอ้ง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10274) 10274 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นสารภ ีต .สะแกซ้า อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10275) 10275 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นสะแกซ้า ต .เสม็ด-สวายจีก อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10276) 10276 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นตลาดควาย ต .เสม็ด อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10277) 10277 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นฝังงา ต.สะแกซ้า อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10278) 10278 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโนนแดง ต .สะแกโพรง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10279) 10279 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ต.สะแกโพรง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 200,000              
 (10280) 10280 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองมะเขือ ต.สะแกโพรง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10281) 10281 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นสมสนุก ต .สะแกโพรง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10282) 10282 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต.สะแกโพรง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10283) 10283 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนชุมชนบา้นหวัวัว (ราษฎร์อุทศิ) ต.เสม็ด อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 200,000              
 (10284) 10284 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นเสม็ดโคกตาล ต .เสม็ด อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10285) 10285 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา ต.เสม็ด อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10286) 10286 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโคกหวัช้าง ต .เสม็ด อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10287) 10287 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นเย้ยสะแก ต .เสม็ด อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10288) 10288 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นส้าโรงโนนเค็ง ต.หนองตาด อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10289) 10289 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นม่วงโนนสูง ต.เมือง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10290) 10290 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นนากลาง ต .หนองตาด อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10291) 10291 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นมาบสมอ ต .หนองตาด อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10292) 10292 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นบลัลังก์ ต.หนองตาด อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10293) 10293 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองตราด ต .หนองตาด อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10294) 10294 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดสถานีหนองตาด ต .หนองตาด อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10295) 10295 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ต.หลักเขต อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10296) 10296 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหลักเขต ต.หลักเขต อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10297) 10297 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโคกเก่า ต.หลักเขต อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10298) 10298 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโคกสะอาดวิทยาคาร ต .อิสาณ อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10299) 10299 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโคกกลางอนุสรณ์ ต .โคกกลาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10300) 10300 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นกวางงอย"รัฐราษฎร์อ้านวยวิทย"์ ต.โคกกลาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10301) 10301 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดโกรกประดู่ ต.โคกกลาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10302) 10302 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นปญัจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ต.โคกกลาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10303) 10303 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดโคกล่าม ต.โคกล่าม อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10304) 10304 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นสระคูณ ต.โคกล่าม อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10305) 10305 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดโนนส้าราญ ต.โคกล่าม อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10306) 10306 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเรืองทองสามัคคี ต.โคกล่าม อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10307) 10307 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองกุงใหม่สามัคคี ต.โคกล่าม อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10308) 10308 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นว่านเขื่อนค้อวิทยา ต.โคกสะอาด อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10309) 10309 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบา้นหนองปลิง ต .โคกสะอาด อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10310) 10310 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดขี้ตุ่น ต.โคกสะอาด อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10311) 10311 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นสนวน ต.โคกสะอาด อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10312) 10312 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดหว้ยหวายหนองเต่ินพฒันา ต .โคกสะอาด อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10313) 10313 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นตลาดโพธิ์ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10314) 10314 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ต .ตลาดโพธิ์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10315) 10315 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองไฮ ต .ตลาดโพธิ์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10316) 10316 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง ต.ทะเมนชัย อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10317) 10317 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองตาดน้อย ต .ทะเมนชัย อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10318) 10318 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองไทร ต .ทะเมนชัย อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10319) 10319 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .ทะเมนชัย อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10320) 10320 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต.ทะเมนชัย อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10321) 10321 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นบริหารชนบท ต.ทะเมนชัย อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10322) 10322 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นทะเมนชัย ต.ทะเมนชัย อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10323) 10323 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นยาง ต .บา้นยาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10324) 10324 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดหนองกระทุม่ ต .บา้นยาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10325) 10325 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นม่วงหนองบอนสามัคคี ต.บา้นยาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10326) 10326 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นสระส่ีเหล่ียม ต.บา้นยาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10327) 10327 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นซ้าแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) ต.บา้นยาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10328) 10328 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นนาศรีนวล ต .บโุพธิ์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10329) 10329 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นตูมหวาน ต.บโุพธิ์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10330) 10330 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นบโุพธิ์ ต.บโุพธิ์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10331) 10331 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นผไทรินทร์ ต.ผไทรินทร์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10332) 10332 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโคกสูง ต.ผไทรินทร์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10333) 10333 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นโคกซาด ต .ผไทรินทร์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10334) 10334 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองหวัช้าง ต .ผไทรินทร์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10335) 10335 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต .ผไทรินทร์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10336) 10336 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนรวมมิตรวิทยา ต.ผไทรินทร์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10337) 10337 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10338) 10338 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นเมืองแฝก ต .เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10339) 10339 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นตูบช้าง ต.เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10340) 10340 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดหนองเก้าข่า ต.เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10341) 10341 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดหนองสองหอ้ง ต .เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10342) 10342 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหว้ยมะไฟ ต .เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10343) 10343 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ ต.เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10344) 10344 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลล้าปลายมาศ ต .ล้าปลายมาศ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 200,000              
 (10345) 10345 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) ต.ล้าปลายมาศ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10346) 10346 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นส่ีเหล่ียมน้อย ต.แสลงพนั อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10347) 10347 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นบขุี้เหล็ก ต.แสลงพนั อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10348) 10348 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโคกใหม่หนองสรวง ต .แสลงพนั อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10349) 10349 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองระนาม ต .แสลงพนั อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10350) 10350 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองผักโพด ต.แสลงพนั อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 95,500                
 (10351) 10351 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ต.แสลงพนั อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 95,500                
 (10352) 10352 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นหนองกะทงิ ต .หนองกะทงิ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10353) 10353 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ต.หนองกะทงิ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10354) 10354 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นหนองปลาไหล ต .หนองกะทงิ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10355) 10355 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองซอแซ ต .หนองกะทงิ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10356) 10356 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นแทน่พระ ต .หนองคู อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10357) 10357 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองมันปลา"กุศลสามัคคีวิทยา" ต.หนองคู อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10358) 10358 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นบตุาวงษ ์ต .ล้าปลายมาศ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10359) 10359 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองโดนประสาทวิทย์ ต.หนองโดน อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10360) 10360 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัโคก ต .หนองบวัโคก อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10361) 10361 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหว้ยศาลา ต .หนองบวัโคก อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10362) 10362 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นส่ีเหล่ียมใหญ่ ต.หนองบวัโคก อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10363) 10363 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นตะขบ ต.หนิโคน อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10364) 10364 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดหวัสะพาน ต.หนิโคน อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10365) 10365 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบา้นหนิโคน ต .หนิโคน อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10366) 10366 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดกะทงิ ต.หนิโคน อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              



     หนา้ที ่415

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10367) 10367 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดโคกสะอาด ต .หนิโคน อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10368) 10368 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองผักแว่น ต .ถลุงเหล็ก อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10369) 10369 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองโสน ต .บา้นยาง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10370) 10370 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองยาง ต .พระครู อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10371) 10371 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต .สองหอ้ง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10372) 10372 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนประชาสวัสด์ิวิทยา ต .สะแกซ้า อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10373) 10373 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวิมลวิทยา ต.หลักเขต อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10374) 10374 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นลุงม่วง ต.โคกล่าม อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10375) 10375 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองเฒ่ากา ต.โคกสะอาด อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10376) 10376 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นหนองเมืองต้่า ต .หนองกะทงิ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10377) 10377 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นสวายสอ (ประชาบรูณะ) ต.สะแกโพรง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10378) 10378 ปรับปรุงซ่อมแซมฯโรงเรียนสพป.บรีุรัมย์ เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 300,000              
 (10379) 10379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นขามตาเบา้ ต .กระสัง อ.กระสัง จ.

บรีุรัมย์
100,000              

 (10380) 10380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตะเคียน ต .กระสัง อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10381) 10381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นถนน ต .กระสัง อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์ 100,000              

 (10382) 10382 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นระโยงใหญ่ ต .กระสัง อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10383) 10383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเสม็ด ต .กระสัง อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10384) 10384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองตระเสก ต .กระสัง อ.กระสัง 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10385) 10385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ต .กระสัง อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10386) 10386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นหนองแขม ต .กระสัง อ.กระสัง 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10387) 10387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลกระสัง ต .กระสัง อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10388) 10388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกยาง ต .กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10389) 10389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นดอนยาว ต .กันทรารมย์ อ.กระสัง 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10390) 10390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นระกาเสม็ด ต .กันทรารมย์ อ.กระสัง 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10391) 10391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองขอน ต .กันทรารมย์ อ.กระสัง 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10392) 10392 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นกันทรารมย์ ต .กันทรารมย์ อ.
กระสัง จ.บรีุรัมย์

150,000              



     หนา้ที ่416

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10393) 10393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นก้านเหลือง ต .ชุมแสง อ.กระสัง จ.

บรีุรัมย์
150,000              

 (10394) 10394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นไผ่ลวก ต .ชุมแสง อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์ 100,000              

 (10395) 10395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นไม้แดง ต .ชุมแสง อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10396) 10396 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสวายสอ 'ไกรปญัญานุเคราะห์' ต.
ชุมแสง อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10397) 10397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นชุมแสง ต .ชุมแสง อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10398) 10398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) ต.บา้น
ปรือ อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10399) 10399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตาสะด้า (สุรวุฒิอนุเคราะห)์ ต.บา้น
ปรือ อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10400) 10400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนารา 'กัลยาประชาสรรค์' ต.บา้น
ปรือ อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10401) 10401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นระกา ต .บา้นปรือ อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์ 100,000              

 (10402) 10402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นส้าโรง (ภญิโญอนุสรณ์) ต.บา้นปรือ 
อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10403) 10403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดปทมุคงคา ต .บา้นปรือ อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10404) 10404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดอินทบรูพา ต .บา้นปรือ อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10405) 10405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเมืองไผ่ ต .เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10406) 10406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสวายสอ ต .เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10407) 10407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นอโณทยั ต .เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10408) 10408 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดธรรมถาวร ต .เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10409) 10409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโนนสว่าง ต .ล้าดวน อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10410) 10410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นยาง ต .ล้าดวน อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10411) 10411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นล้าดวน ต .ล้าดวน อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10412) 10412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแสลงพนักระเจา ต .ล้าดวน อ.
กระสัง จ.บรีุรัมย์

150,000              



     หนา้ที ่417

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10413) 10413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นหนองพลวง ต .ล้าดวน อ.กระสัง 

จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (10414) 10414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นขามสามัคคี ต .ศรีภมูิ อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10415) 10415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกสูง ต .ศรีภมูิ อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10416) 10416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นศรีภมูิสามัคคี ต .ศรีภมูิ อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10417) 10417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบา้นสองชั้น ต .สองชั้น อ.กระสัง 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10418) 10418 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคลด ต .สองชั้น อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์ 100,000              

 (10419) 10419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตาราม ต .สองชั้น อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10420) 10420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาราใหญ่ ต .สองชั้น อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10421) 10421 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเสม็ดประชาอุปถัมภ ์ต .สองชั้น อ.
กระสัง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10422) 10422 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองรักษ ์ต .สองชั้น อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10423) 10423 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นจอม ต .สองชั้น อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10424) 10424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นจะเนียงสามัคคี ต .สูงเนิน อ.กระสัง 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10425) 10425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตะครองใต้ ต .สูงเนิน อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10426) 10426 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทุง่สว่าง ต .สูงเนิน อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10427) 10427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบวัถนน ต .สูงเนิน อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10428) 10428 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสูงเนิน ต .สูงเนิน อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10429) 10429 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นปราสาท ต .สูงเนิน อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10430) 10430 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นกุดใหญ่ ต .หนองเต็ง อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10431) 10431 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นจาน ต .หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์ 100,000              

 (10432) 10432 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นช้าแระ ต .หนองเต็ง อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10433) 10433 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโนนแดง ต .หนองเต็ง อ.กระสัง จ.

บรีุรัมย์
150,000              

 (10434) 10434 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นละลูน ต .หนองเต็ง อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10435) 10435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" ต.
หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10436) 10436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) ต.หนอง
เต็ง อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10437) 10437 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองเหล็ก ต .หนองเต็ง อ.กระสัง 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10438) 10438 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองตะครอง ต .หนองเต็ง อ.กระสัง 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10439) 10439 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นกุดโคลน ต .หว้ยส้าราญ อ.กระสัง 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10440) 10440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแซวประดู่ ต .หว้ยส้าราญ อ.กระสัง 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10441) 10441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตะครอง ต .หว้ยส้าราญ อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10442) 10442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตาเปา้ ต .หว้ยส้าราญ อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10443) 10443 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าอ้อม ต .หว้ยส้าราญ อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10444) 10444 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นประดู่ ต .หว้ยส้าราญ อ.กระสัง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10445) 10445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยส้าราญ ต .หว้ยส้าราญ อ.กระสัง
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10446) 10446 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเขาดินเหนือ ต .เขาดินเหนือ อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10447) 10447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตรุง ต .เขาดินเหนือ อ.บา้นกรวด จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10448) 10448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นศรีสุข ต .เขาดินเหนือ อ.บา้นกรวด 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10449) 10449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหลัก ต .เขาดินเหนือ อ.บา้นกรวด 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10450) 10450 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้า ต .เขาดินเหนือ อ.บา้นกรวด จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10451) 10451 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ต.จันทบเพชร อ.
บา้นกรวด จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10452) 10452 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 ต.จันทบเพชร อ.
บา้นกรวด จ.บรีุรัมย์

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10453) 10453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ต.จันทบเพชร อ.

บา้นกรวด จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (10454) 10454 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ต.จันทบเพชร อ.
บา้นกรวด จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10455) 10455 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ต.จันทบเพชร อ.
บา้นกรวด จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10456) 10456 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนิคมสายโท 8 ต.จันทบเพชร อ.
บา้นกรวด จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10457) 10457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสายโท 4 ใต้ ต.จันทบเพชร อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10458) 10458 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบา้นโนนเจริญ ต .โนนเจริญ อ.
บา้นกรวด จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10459) 10459 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 ต.โนนเจริญ อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10460) 10460 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเกียรติเจริญ ต .โคกม้า อ.ประโคนชัย
 จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10461) 10461 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นถนนโคกใหญ่ ต .โนนเจริญ อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10462) 10462 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .โนนเจริญ อ.บา้นกรวด
 จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10463) 10463 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเขาดินใต้ ต .บา้นกรวด อ.บา้นกรวด
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10464) 10464 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกเบง ต .บา้นกรวด อ.บา้นกรวด 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10465) 10465 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกยาง ต .บา้นกรวด อ.บา้นกรวด 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10466) 10466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตาอี ต .บา้นกรวด อ.บา้นกรวด จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10467) 10467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นยาง ต .บา้นกรวด อ.บา้นกรวด จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10468) 10468 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองตะเคียน ต .บา้นกรวด อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10469) 10469 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 ต.บงึเจริญ อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10470) 10470 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 ต.บงึเจริญ อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10471) 10471 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตัวอย่าง ต .บงึเจริญ อ.บา้นกรวด จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10472) 10472 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบงึเจริญ ต .บงึเจริญ อ.บา้นกรวด จ.
บรีุรัมย์

100,000              



     หนา้ที ่420

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10473) 10473 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมพฒันาสายตรี 2 ต.ปราสาท อ.บา้น

กรวด จ.บรีุรัมย์
100,000              

 (10474) 10474 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ต.ปราสาท อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10475) 10475 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกระเหย ต .ปราสาท อ.บา้นกรวด
 จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10476) 10476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปราสาททอง ต .ปราสาท อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10477) 10477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นละหอกตะแบง ต .ปราสาท อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10478) 10478 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสายโท 1 ต.ปราสาท อ.บา้นกรวด 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10479) 10479 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลบา้นกรวด ต .ปราสาท อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10480) 10480 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนกองทพับกอุปถัมภ ์ต .สายตะกู อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10481) 10481 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมพฒันาสายโท 11 ต.สายตะกู อ.
บา้นกรวด จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10482) 10482 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกกะชาย ต .สายตะกู อ.บา้นกรวด
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10483) 10483 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนิคมสายโท 12 เหนือ ต.สายตะกู 
อ.บา้นกรวด จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10484) 10484 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตะลุมพกุ ต .หนองไม้งาม อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10485) 10485 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสายตรี 16 ต.หนองไม้งาม อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10486) 10486 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสายตรี 9 ต.หนองไม้งาม อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10487) 10487 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองไม้งาม 1 ต.หนองไม้งาม อ.
บา้นกรวด จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10488) 10488 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองไม้งาม 2 ต.หนองไม้งาม อ.
บา้นกรวด จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10489) 10489 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นถนนน้อย ต .หนิลาด อ.บา้นกรวด 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10490) 10490 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นละหานทรายเก่า ต .หนิลาด อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10491) 10491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นละหานทรายใหม่ ต .หนิลาด อ.บา้น
กรวด จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10492) 10492 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนิลาด ต .หนิลาด อ.บา้นกรวด จ.
บรีุรัมย์

150,000              



     หนา้ที ่421

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10493) 10493 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเขาคอก ต .เขาคอก อ.ประโคนชัย 

จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (10494) 10494 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกกลอย ต .เขาคอก อ.ประโคนชัย
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10495) 10495 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโนนศิลา ต .เขาคอก อ.ประโคนชัย 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10496) 10496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นไพรวัลย์น้อย ต .เขาคอก อ.ประโคน
ชัย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10497) 10497 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นส่ีเหล่ียมวิทยา ต .เขาคอก อ.ประ
โคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10498) 10498 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองเอียน ต .เขาคอก อ.ประโคน
ชัย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10499) 10499 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นละหอกกระสัง ต .เขาคอก อ.ประ
โคนชัย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10500) 10500 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกตูม ต .โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10501) 10501 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกรัง ต .โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10502) 10502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นราษฏร์นิยม ต .โคกตูม อ.ประโคนชัย
 จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10503) 10503 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองตะขบ ต .โคกตูม อ.ประโคนชัย
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10504) 10504 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกตะเคียนสามัคคี ต .โคกมะขาม 
อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10505) 10505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกมะขาม ต .โคกมะขาม อ.ประ
โคนชัย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10506) 10506 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต .โคกมะขาม อ.ประโคน
ชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10507) 10507 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองอาแมะ ต .โคกมะขาม อ.ประ
โคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10508) 10508 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .โคกม้า อ.ประโคนชัย 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10509) 10509 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกเพชร (บญุเหลือคุรุราษฎร์บ้ารุง)
 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10510) 10510 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดตะลุงเก่า ต .โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10511) 10511 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเก็ม ต .โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10512) 10512 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกย่าง ต .โคกย่าง อ.ประโคนชัย 
จ.บรีุรัมย์

150,000              



     หนา้ที ่422

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10513) 10513 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นกระสังสามัคคี ต .จรเข้มาก อ.ประ

โคนชัย จ.บรีุรัมย์
100,000              

 (10514) 10514 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นจรเข้มาก ต .จรเข้มาก อ.ประโคนชัย
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10515) 10515 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบวั ต .จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10516) 10516 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบ ุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) ต.จรเข้มาก 
อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10517) 10517 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองร้าน ต .จรเข้มาก อ.ประโคน
ชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10518) 10518 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นเมืองต้่า ต .จรเข้มาก อ.ประโคน
ชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10519) 10519 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเกษตรสมบรูณ์ ต .ตะโกตาพ ิอ.ประ
โคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10520) 10520 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแสลงโทน ต .แสลงโทน อ.ประโคน
ชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10521) 10521 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองบอน ต .แสลงโทน อ.ประโคน
ชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10522) 10522 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกเหด็ ต .ตะโกตาพ ิอ.ประโคนชัย
 จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10523) 10523 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นชุมแสง ต .ตะโกตาพ ิอ.ประโคนชัย 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10524) 10524 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบาตร (ชัยทตัราษฏร์บ้ารุง) ต.ตะโก
ตาพ ิอ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10525) 10525 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นตะโกตาพ ิต .ตะโกตาพ ิอ.ประ
โคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10526) 10526 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเพชรประชาสามัคคี ต .หว้ยราชา อ.
หว้ยราช จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10527) 10527 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นสวายจีกน้อย ต .สนวน อ.หว้ยราช
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10528) 10528 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกกี่ ต .บา้นไทร อ.ประโคนชัย จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10529) 10529 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกส้าโรง ต .บา้นไทร อ.ประโคนชัย
 จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10530) 10530 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองม่วงพฒันา ต .บา้นไทร อ.ประ
โคนชัย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10531) 10531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองม่วงราษฎร์อุทศิ ต .บา้นไทร 
อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10532) 10532 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) ต.
บา้นไทร อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              



     หนา้ที ่423

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10533) 10533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นไพบลูย์ ต .บา้นไทร อ.ประโคนชัย

 จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (10534) 10534 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นศรีถาวร ต .ประโคนชัย อ.ประโคน
ชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10535) 10535 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต .ประโคนชัย อ.ประโคน
ชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10536) 10536 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนประโคนชัยวิทยา ต .ประโคนชัย อ.ประ
โคนชัย จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10537) 10537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.ประ
โคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10538) 10538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อ้านวยกิจราษฎร์
วิทยาคาร) ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10539) 10539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นกระสัง ต .ประทดับ ุอ.ประโคนชัย 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10540) 10540 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองกระต่าย ต .ประทดับ ุอ.ประ
โคนชัย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10541) 10541 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหวัตะแบก ต .ประทดับ ุอ.ประโคน
ชัย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10542) 10542 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนิกอง ต .ประทดับ ุอ.ประโคนชัย 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10543) 10543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นปะทดับ ุต .ประทดับ ุอ.ประโคน
ชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10544) 10544 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเขว้า ต .ปงักู อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10545) 10545 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .ปงักู อ.ประโคนชัย จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10546) 10546 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปงักู (คุรุประชานุสรณ์) ต.ปงักู อ.
ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10547) 10547 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นพาชี ต .ปงักู อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10548) 10548 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยปอ ต .ปงักู อ.ประโคนชัย จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10549) 10549 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นกะโดนหนองยาง ต .ไพศาล อ.ประ
โคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10550) 10550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบอ่ดิน ต .ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10551) 10551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นไพศาลสามัคคี ต .ไพศาล อ.ประโคน
ชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10552) 10552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นร่มเย็นวิทยา ต .ไพศาล อ.ประโคน
ชัย จ.บรีุรัมย์

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10553) 10553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นละลมพนู ต .ไพศาล อ.ประโคนชัย 

จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (10554) 10554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสังเคิล ต .ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10555) 10555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองเก็ม ต .ไพศาล อ.ประโคนชัย 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10556) 10556 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นจรอกใหญ่ ต .ละเวี้ย อ.ประโคนชัย 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10557) 10557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นไทรโยง ต .ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10558) 10558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปราสาทสามัคคี ต .ละเวี้ย อ.ประ
โคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10559) 10559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโพธิ์ไทร ต .ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10560) 10560 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.
ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10561) 10561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองคูณพนิทอง ต .ละเวี้ย อ.ประ
โคนชัย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10562) 10562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองนา ต .ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10563) 10563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกเพชรไสยา ต .ส่ีเหล่ียม อ.ประ
โคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10564) 10564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นส่ีเหล่ียม ต .ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10565) 10565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโนนเสน่ห ์ต .หนองบอน อ.ประโคน
ชัย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10566) 10566 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองน้้าขุ่น ต .หนองบอน อ.ประ
โคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10567) 10567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองบอนวิทยา ต .หนองบอน อ.
ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10568) 10568 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยเสลา ต .หนองบอน อ.ประโคน
ชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10569) 10569 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บ้ารุง) ต.
หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10570) 10570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนเขว้าศึกษา ต .โคกขมิน้ อ.พลับพลาชัย 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10571) 10571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกขมิน้ ต .โคกขมิน้ อ.พลับพลาชัย
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10572) 10572 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตาแก ต .โคกขมิน้ อ.พลับพลาชัย จ.
บรีุรัมย์

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10573) 10573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นแสลงคง ต .โคกขมิน้ อ.พลับพลา

ชัย จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (10574) 10574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกชุม ต .จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10575) 10575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตะแบก ต .จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10576) 10576 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปราสาท ต .จันดุม อ.พลับพลาชัย 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10577) 10577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปลัด ต .จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10578) 10578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแพงพวย ต .จันดุม อ.พลับพลาชัย 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10579) 10579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นโคกเจริญ ต .จันดุม อ.พลับพลา
ชัย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10580) 10580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นจันดุม (คุรุธ้ารงราษฎร์อนุสรณ์) 
ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10581) 10581 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปะทดับวุิทยา ต .ปา่ชัน อ.พลับพลา
ชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10582) 10582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่ชัน ต .ปา่ชัน อ.พลับพลาชัย จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10583) 10583 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นมะมัง ต .ปา่ชัน อ.พลับพลาชัย จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10584) 10584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกโพธิ์ ต .สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10585) 10585 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบญุช่วย ต .สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10586) 10586 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดพลับพลา ต .สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10587) 10587 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลบา้นสะเดา ต .สะเดา อ.พลับพลา
ชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10588) 10588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตะโกรี ต .ส้าโรง อ.พลับพลาชัย จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10589) 10589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นประดู่ ต .ส้าโรง อ.พลับพลาชัย จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10590) 10590 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเสม็ด ต .ส้าโรง อ.พลับพลาชัย จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10591) 10591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนพทุธบารมี ต .ส้าโรง อ.พลับพลาชัย จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10592) 10592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดส้าโรง ต .ส้าโรง อ.พลับพลาชัย จ.
บรีุรัมย์

150,000              



     หนา้ที ่426

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10593) 10593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นกระสังสามัคคี ต .โคกเหล็ก อ.หว้ย

ราช จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (10594) 10594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกขมิน้พฒันา ต .โคกเหล็ก อ.หว้ย
ราช จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10595) 10595 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นโคกเหล็ก ต .โคกเหล็ก อ.หว้ยราช
 จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10596) 10596 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นมะขามทานตะวัน ต .ตาเสา อ.หว้ย
ราช จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10597) 10597 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นตาเสา ต .ตาเสา อ.หว้ยราช จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10598) 10598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเกต 'สุตาประชาอุปถัมภ'์ ต.บา้น
ตะโก อ.หว้ยราช จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10599) 10599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโชคกราด ต .บา้นตะโก อ.หว้ยราช 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10600) 10600 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นเมืองโพธิ์ ต .เมืองโพธิ์ อ.หว้ยราช
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10601) 10601 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นสนวน ต .สนวน อ.หว้ยราช จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10602) 10602 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นใหม่ ต .สามแวง อ.หว้ยราช จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10603) 10603 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นดวน ต .หว้ยราช อ.หว้ยราช จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10604) 10604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลหว้ยราช ต .หว้ยราช อ.หว้ยราช 
จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10605) 10605 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นจบก ต .สนวน อ.หว้ยราช จ.บรีุรัมย์ 100,000              

 (10606) 10606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสารภ ีต .ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10607) 10607 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองตะโก ต .เขาคอก อ.ประโคน
ชัย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10608) 10608 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนเพยีงหลวง ๒ ในทลูกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ต.สายตะกู อ.บา้นกรวด จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10609) 10609 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในส้านักงานเขต และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนสพป .บรีุรัมย์ 
เขต 2 ต.ถนนอ้านาจกิจ อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

300,000              

 (10610) 10610 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต .ถนนหกั อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10611) 10611 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นจาน ต .หนองยายพมิพ ์อ.นางรอง 

จ.บรีุรัมย์
100,000              

 (10612) 10612 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนิคมเขต ต .หนองไทย อ.นางรอง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10613) 10613 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสระประดู่หนองมะค่า ต .หนองโบสถ์ 
อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

100,000              



     หนา้ที ่427

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10614) 10614 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .หนองกง อ.นางรอง จ.

บรีุรัมย์
100,000              

 (10615) 10615 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตลาดแย้ ต .ถนนหกั อ.นางรอง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10616) 10616 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสวายสอ ต .ถนนหกั อ.นางรอง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10617) 10617 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองยาง ต .ล้าไทรโยง อ.นางรอง 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10618) 10618 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 
ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10619) 10619 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองหว้าขุนอัดวิทยา ต .ทรัพย์พระ
ยา อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10620) 10620 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองกราด ต .หนองไทร อ.นางรอง
 จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10621) 10621 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองกก (ทรงรวมมิตร) ต.สะเดา 
อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10622) 10622 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองหญ้าวัว ต .ก้านเหลือง อ.
นางรอง จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10623) 10623 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองถั่วแปบ ต .หวัถนน อ.นางรอง
 จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10624) 10624 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเสลา ต .ชุมแสง อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์ 100,000              

 (10625) 10625 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบา้นกระเด่ือง (โสภณประชานุกูล)
 ต.ถนนหกั อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10626) 10626 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองปรือ ต .ก้านเหลือง อ.นางรอง
 จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10627) 10627 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองโสน ต .หนองโสน อ.นางรอง 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10628) 10628 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบตุาเวสน์ ต .หนองกง อ.นางรอง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10629) 10629 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเสลาโสรง ต .แสงพระยา อ.นางรอง 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10630) 10630 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกหลวงพอ่ (พนิิจศิลปป์ระชานุกูล)
 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10631) 10631 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสองพีน่้อง ต .สะเดา อ.นางรอง จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10632) 10632 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกยางหนองถนน ต .ก้านเหลือง อ.
นางรอง จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10633) 10633 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองพลวง ต .สะเดา อ.นางรอง จ.
บรีุรัมย์

100,000              



     หนา้ที ่428

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10634) 10634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นก้านเหลือง ต .หนองยายพมิพ ์อ.

นางรอง จ.บรีุรัมย์
100,000              

 (10635) 10635 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นวังกระโดน ต .หวัถนน อ.นางรอง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10636) 10636 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกสูง (สมานสามัคคี) ต.หนองโสน
 อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10637) 10637 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทุง่โพธิ์ ต .ชุมแสง อ.นางรอง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10638) 10638 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบตุาสุ่มหนองโจด ต .หนองยายพมิพ์
 อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10639) 10639 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองเสม็ด ต .นางรอง อ.นางรอง 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10640) 10640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกตะโก ต .หนองโสน อ.นางรอง 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10641) 10641 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10642) 10642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองง้ิว หนองไทร ต .นางรอง อ.
นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10643) 10643 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยา
คาร) ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10644) 10644 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดก้านเหลือง ต .ก้านเหลือง อ.นางรอง 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10645) 10645 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองกง ต .บา้นสิงห ์อ.นางรอง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10646) 10646 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกมะค่า ต .ชุมแสง อ.นางรอง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10647) 10647 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองรีมิตรภาพที ่225 ต.นางรอง 
อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10648) 10648 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองตะลุมปุก๊ ต .ล้าไทรโยง อ.
นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10649) 10649 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสะเดา (สามัคคีวิทยา) ต.สะเดา อ.
นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10650) 10650 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดบา้นหนองกง (ประจวบไตร
มิตรวิทยา) ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10651) 10651 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.
นางรอง อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10652) 10652 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์
อนุสรณ์) ต.ล้าไทรโยง อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10653) 10653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองยายพมิพ ์ (ไตรคามประชา
สรรค์) ต.หนองยายพมิพ ์อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10654) 10654 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแทน่บลัลังก์ ต .ทรัพย์พระยา อ.

นางรอง จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (10655) 10655 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกยางหนองตาสี ต .ทรัพย์พระยา 
อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10656) 10656 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดน้้าไหล ต .สะเดา อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10657) 10657 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสิงห ์ (ราษฎร์อนุสรณ์) ต.บา้นสิงห ์
อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10658) 10658 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 
ต.หวัถนน อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10659) 10659 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองไทร (ปญัจคามคุรุสรรค์) ต.
หนองไทร อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10660) 10660 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองทองล่ิม ต .หนองโบสถ์ อ.
นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10661) 10661 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองโบสถ์ ต .หนองโบสถ์ อ.
นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10662) 10662 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นถนนหกั (เพยีรประจงวิทยา) ต.
ถนนหกั อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10663) 10663 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ต.
นางรอง อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10664) 10664 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโนนพะไล ต .โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10665) 10665 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต .เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10666) 10666 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตะกรุมทอง ต .โคกสว่าง อ.หนองกี่ 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10667) 10667 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นคูขาดน้อย ต .น่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10668) 10668 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกกระพีห้นองนกเขาสามัคคี ต .ทา่
โพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10669) 10669 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสระตะเคียน ต .โคกสูง อ.หนองกี่ จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10670) 10670 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองหว้า ต .โคกสูง อ.หนองกี่ จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10671) 10671 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองกราด ต .ทา่โพธิ์ชัย อ.หนองกี่ 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10672) 10672 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเพชรเจริญพฒันา ต .ทา่โพธิ์ชัย อ.
หนองกี่ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10673) 10673 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองมัน ต .บกุระสัง อ.หนองกี่ จ.
บรีุรัมย์

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10674) 10674 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาจาน ต .เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.

บรีุรัมย์
100,000              

 (10675) 10675 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสะเดาหวาน ต .โคกสูง อ.หนองกี่ จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10676) 10676 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา ต .เมืองไผ่ อ.หนองกี่
 จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10677) 10677 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกกระชาย ต .เมืองไผ่ อ.หนองกี่ 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10678) 10678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนไตรคาม ต .ทุง่ระเต็น อ.หนองกี่ จ.บรีุรัมย์ 100,000              

 (10679) 10679 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองหวัหมู ต .ทุง่กระเต็น อ.หนอง
กี่ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10680) 10680 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นลุงขี้หนู ต .ทา่โพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10681) 10681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโนนขี้เหล็ก ต .ดอนอะราง อ.หนองกี่
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10682) 10682 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกสูงคูขาด ต .โคกสูง อ.หนองกี่ จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10683) 10683 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองกี่ประชาสามัคคี ต .หนองกี่ อ.
หนองกี่ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10684) 10684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเย้ยปราสาท ต .เย้ยปราสาท อ.หนองกี่
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10685) 10685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต .เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10686) 10686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนมิตรภาพโนนสมบรูณ์ ต .โคกสูง อ.หนอง
กี่ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10687) 10687 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกลอย ต .โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10688) 10688 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสระขุด ต .ทุง่กระเต็น อ.หนองกี่ จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10689) 10689 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต .โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10690) 10690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .ดอนอะราง อ.หนองกี่
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10691) 10691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสระสะแก ต .บกุระสัง อ.หนองกี่ จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10692) 10692 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นขามน้อย ต .เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10693) 10693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองตาด้า ต .เย้ยปราสาท อ.หนอง
กี่ จ.บรีุรัมย์

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10694) 10694 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบกุระสัง ต .บกุระสัง อ.หนองกี่ จ.

บรีุรัมย์
150,000              

 (10695) 10695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองกี่สุขส้าราญ ต .ทุง่กระตาด
พฒันา อ.หนองกี่ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10696) 10696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสระขาม ต .เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10697) 10697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบา้นดอนอะราง ต .หนองกี่ อ.
หนองกี่ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10698) 10698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ต .ทุง่ระตาดพฒันา อ.
หนองกี่ จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10699) 10699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกขาม ต .ตาจง อ.ละหานทราย จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10700) 10700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกเฟอืง ต .ส้าโรงใหม่ อ.ละหาน
ทราย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10701) 10701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองโบสถ์ ต .ตาจง อ.ละหานทราย
 จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10702) 10702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสว่างพฒันา ต .ตาจง อ.ละหานทราย
 จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10703) 10703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปรือพวงส้าราญ ต .ตาจง อ.ละหาน
ทราย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10704) 10704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสมจิต ต .โคกว่าน อ.ละหานทราย 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10705) 10705 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองละหานทราย ต .ละหานทราย 
อ.ละหานทราย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10706) 10706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองถนน ต .โคกว่าน อ.ละหาน
ทราย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10707) 10707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นผไทรวมพล ต .หนองแวง อ.ละหาน
ทราย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10708) 10708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองกราด ต .หนองตระครอง อ.
ละหานทราย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10709) 10709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเทพพยัคฆ์พฒันา ต .ตาจง อ.
ละหานทราย จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10710) 10710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม ต .หนองตระครอง
 อ.ละหานทราย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10711) 10711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกตาพรม ต .ตาจง อ.ละหานทราย
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10712) 10712 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นราษฎร์รักแดน ต .หนองแวง อ.
ละหานทราย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10713) 10713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบาระแนะ ต .หนองแวง อ.ละหาน
ทราย จ.บรีุรัมย์

150,000              



     หนา้ที ่432

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10714) 10714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแทน่ทพัไทย ต .หนองแวง อ.ละหาน

ทราย จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (10715) 10715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบ ุต .ตาจง อ.ละหานทราย จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10716) 10716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสันติสุข ต .ส้าโรงใหม่ อ.ละหาน
ทราย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10717) 10717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์
วิทยาคม) ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10718) 10718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบา้นโคกว่าน ต .โคกว่าน อ.
ละหานทราย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10719) 10719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้อยหนองหว้า ต .ส้าโรงใหม่ อ.
ละหานทราย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10720) 10720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .หนองแวง อ.ละหาน
ทราย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10721) 10721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองตาเยา ต .หนองแวง อ.ละหาน
ทราย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10722) 10722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองหมี ต .โคกว่าน อ.ละหานทราย
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10723) 10723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกไม้แดง ต .ส้าโรงใหม่ อ.ละหาน
ทราย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10724) 10724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหงอนไก่ (โคกสง่า) ต.หนองแวง อ.
ละหานทราย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10725) 10725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตากอง ต .หนองตระครอง อ.
ละหานทราย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10726) 10726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองยาง ต .ตาจง อ.ละหานทราย 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10727) 10727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองหว้า ต .หนองแวง อ.ละหาน
ทราย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10728) 10728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองตะครอง ต .หนองตระครอง อ.
ละหานทราย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10729) 10729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปากช่อง ต .หนองแวง อ.ละหาน
ทราย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10730) 10730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ต .ตาจง อ.ละหานทราย 
จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10731) 10731 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย ต .ส้าโรง
ใหม่ อ.ละหานทราย จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10732) 10732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นละหานทราย (คุรุราษฎร์บ้ารุงวิทยา)
 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10733) 10733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองต้อ ต .หทู้านบ อ.ปะค้า จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10734) 10734 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทุง่ไผ่ ต .ปะค้า อ.ปะค้า จ.บรีุรัมย์ 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10735) 10735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกง้ิว ต .ปะค้า อ.ปะค้า จ.บรีุรัมย์ 100,000              

 (10736) 10736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นกองพระทราย ต .ปะค้า อ.ปะค้า จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10737) 10737 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นไทยเจริญ ต .ไทยเจริญ อ.ปะค้า จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10738) 10738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกสมบรูณ์ ต .ไทยเจริญ อ.ปะค้า 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10739) 10739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกลอย ต .ไทยเจริญ อ.ปะค้า จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10740) 10740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเทพพฒันา ต .โคกมะม่วง อ.ปะค้า 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10741) 10741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองน้้าขุ่น ต .หนองบวั อ.ปะค้า จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10742) 10742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนดงใหญ่พฒันา (ดงใหญ่ 4) ต.โคกมะม่วง
 อ.ปะค้า จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10743) 10743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปล้ืมพฒันา ต .โคกมะม่วง อ.ปะค้า 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10744) 10744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกไม้แดงหวักระสัง ต .หทู้านบ อ.
ปะค้า จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10745) 10745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนิโคน ต .โคกมะม่วง อ.ปะค้า จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10746) 10746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสุขส้าราญ ต .หทู้านบ อ.ปะค้า จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10747) 10747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหทู้านบ ต .โคกมะม่วง อ.ปะค้า จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10748) 10748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกเขาพฒันา ต .โคกมะม่วง อ.ปะ
ค้า จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10749) 10749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลปะค้า ต .ปะค้า อ.ปะค้า จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10750) 10750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบา้นดอนนางงาม ต .หนองบวั อ.
ปะค้า จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10751) 10751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองเต่า ต .เสาเดียว อ.หนองหงส์ 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10752) 10752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นไทรออ ต .เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10753) 10753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองกก ต .เสาเดียว อ.หนองหงส์ 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10754) 10754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยก้อม ต .เสาเดียว อ.หนองหงส์ 
จ.บรีุรัมย์

100,000              



     หนา้ที ่434

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10755) 10755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองตะคร้อ ต .เมืองฝ้าย อ.หนอง

หงส์ จ.บรีุรัมย์
100,000              

 (10756) 10756 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกโสนทองวิทยา ต .หว้ยหนิ อ.
หนองหงส์ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10757) 10757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นกระเบือ้ง ต .หนองชัยศรี อ.หนอง
หงส์ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10758) 10758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเสาเดียวอนุสรณ์ ต .เสาเดียว อ.
หนองหงส์ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10759) 10759 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นชุมแสง ต .ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10760) 10760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหว้ยหนิ ต .หว้ยหนิ อ.หนองหงส์ จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10761) 10761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโนนง้ิวตลาดใหม่สามัคคี ต .หว้ยหนิ 
อ.หนองหงส์ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10762) 10762 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นไทยสามัคคี ต .ไทยสามัคคี อ.หนอง
หงส์ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10763) 10763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นส้าราญ ต .หว้ยหนิ อ.หนองหงส์ จ.
บรีุรัมย์

100,000              

 (10764) 10764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนายาวสามัคคี ต .เสาเดียว อ.หนอง
หงส์ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10765) 10765 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นหนองตราดใหญ่ ต .ไทยสามัคคี 
อ.หนองหงส์ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10766) 10766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโพธิ์ทอง ต .หว้ยหนิ อ.หนองหงส์ จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10767) 10767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองบวัลี ต .ไทยสามัคคี อ.หนอง
หงส์ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10768) 10768 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองโคลน ต .สระทอง อ.หนองหงส์
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10769) 10769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกปราสาท ต .เมืองฝ้าย อ.หนอง
หงส์ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10770) 10770 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองเพชร ต .หว้ยหนิ อ.หนองหงส์
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10771) 10771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง ต .หว้ยหนิ อ.หนอง
หงส์ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10772) 10772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นศรีม่วงแดง ต .หนองชัยศรี อ.หนอง
หงส์ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10773) 10773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ ต .เสาเดียว อ.หนองหงส์ 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10774) 10774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นศรีภมูิ ต .หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ 
จ.บรีุรัมย์

150,000              



     หนา้ที ่435

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10775) 10775 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองกวางทอง ต .สระแก้ว อ.

หนองหงส์ จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (10776) 10776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนเบญจมาศกุญชร ต .สระทอง อ.หนอง
หงส์ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10777) 10777 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองย่างหมู ต .เมืองฝ้าย อ.หนอง
หงส์ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10778) 10778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโนนสูงน้อย ต .หนองชัยศรี อ.หนอง
หงส์ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10779) 10779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นฝ้าย ต .เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10780) 10780 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ต .สระแก้ว อ.หนอง
หงส์ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10781) 10781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นขามเสม็ดบ้ารุง ต .ไทยสามัคคี อ.
หนองหงส์ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10782) 10782 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นม่วงงาม ต .ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10783) 10783 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโกรกแก้ว ต .โกรกแก้ว อ.โนน
สุวรรณ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10784) 10784 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นอุบลสามัคคี ต .โนนสุวรรณ อ.โนน
สุวรรณ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10785) 10785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวราวัฒนา ต .โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10786) 10786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นดอนสมบรูณ์ ต .ดงอีจาน อ.โนน
สุวรรณ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10787) 10787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทุง่จังหนั ต .ทุง่จังหนั อ.โนนสุวรรณ 
จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10788) 10788 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นดงบงัซับสมบรูณ์ ต .ดงอีจาน อ.โนน
สุวรรณ จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10789) 10789 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ต .โนนสุวรรณ อ.
โนนสุวรรณ จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10790) 10790 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทรัพย์สมบรูณ์ ต .โนนดินแดง อ.
โนนดินแดง จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10791) 10791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้อยสะแกกวน ต .ส้มปอ่ย อ.โนน
ดินแดง จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10792) 10792 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นส้มปอ่ย ต .ส้มปอ่ย อ.โนนดินแดง 
จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10793) 10793 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นคลองโปง่ ต .ล้านางรอง อ.โนนดิน
แดง จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10794) 10794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองเสม็ด ต .ล้านางรอง อ.โนนดิน
แดง จ.บรีุรัมย์

150,000              



     หนา้ที ่436

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10795) 10795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองบอน ต .ล้านางรอง อ.โนนดิน

แดง จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (10796) 10796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นคลองหนิ ต .ละหานทราย-ตาพระยา
 อ.โนนดินแดง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10797) 10797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นซับคะนิง ต .โนนดินแดง อ.โนนดิน
แดง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10798) 10798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่ไม้สหกรณ์ ต .ล้านางรอง อ.โนน
ดินแดง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10799) 10799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองกกตะแบงสามัคคี ต .ส้มปอ่ย 
อ.โนนดินแดง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10800) 10800 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นล้านางรอง ต .ล้านางรอง อ.โนนดิน
แดง จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10801) 10801 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ต .โนนดินแดง อ.
โนนดินแดง จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10802) 10802 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโนนทอง ต .ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10803) 10803 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 ต.อีสานเขต อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10804) 10804 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นส่ีเหล่ียม ต .เจริญสุข อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10805) 10805 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นยายค้า ต .ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10806) 10806 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบวัตะเคียน ต .ตาเปก๊ อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10807) 10807 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโนนศิลา ต .ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10808) 10808 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นพนูสุข (ประชานุกูล) ต.เจริญสุข อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10809) 10809 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเขว้า ต .อีสานเขต อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (10810) 10810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกส้าราญหนิลาดพฒันา ต .ถาวร 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10811) 10811 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.
เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10812) 10812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดสุขส้าราญ ต .ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10813) 10813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองสะแก (ราษฎร์บ้ารุง) ต.เจริญ
สุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10814) 10814 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตะโก 'วันครู 2501' ต.อีสานเขต อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.บรีุรัมย์

150,000              



     หนา้ที ่437

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10815) 10815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระ

เกียรติ จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (10816) 10816 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นถาวร ต .ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10817) 10817 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิง่อนุสรณ์) ต.ตาเปก๊ อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10818) 10818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกยาง ต .อีสานเขต อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10819) 10819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นดอนไม้ไฟ ต .ตาเปก๊ อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10820) 10820 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบรีุรัมย์ 
ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (10821) 10821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทุง่ใหญ่ ต .ทุง้แสงทอง อ.นางรอง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10822) 10822 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์
พฒันา) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10823) 10823 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นชุมแสง (บญุคุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.ทุ
งแสงทอง อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10824) 10824 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองแช่ไม้ ต .สะเดา อ.นางรอง จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (10825) 10825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นขลุงไผ่ ต .โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ
 จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (10826) 10826 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม (ปรับภมูิทศัน์) ถนนคอนกรีตโรงเรียนสพป.บรีุรัมย์ เขต 3 ต.ถนนนางรอง - 
ประค้า อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

300,000              

 (10827) 10827 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดชัยสมพร ต .ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10828) 10828 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโศกนาคทา่ม่วง ต .หนิเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10829) 10829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกระทุม่จานสามัคคี ต .ดงพลอง อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10830) 10830 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ ต.บา้นยาง อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10831) 10831 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นตาหล้่า ต .หนิเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10832) 10832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสระบวั ต .พรส้าราญ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10833) 10833 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแคน ต .บา้นยาง อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10834) 10834 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นตูม ต .ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10835) 10835 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นคูบวั ต .หนิเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10836) 10836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บ้ารุง) ต.สตึก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10837) 10837 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหวัฝาย ต .หวัฝาย อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10838) 10838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นหายโศก ต .หายโศก อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10839) 10839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบปุผาราม ต .นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10840) 10840 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดฤๅษสีถิต ต .ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10841) 10841 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นคูขาด ต .สตึก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10842) 10842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปลัดมุม ต .สนามชัย อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10843) 10843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี ต .แคนดง อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10844) 10844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีสุนทร ต .หนองแวง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10845) 10845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดหงษ ์ต .มะเฟอืง อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10846) 10846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดพนมวัน ต .บา้นคู อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10847) 10847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสมณาวาส ต .กู่สวนแตง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10848) 10848 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) ต.นิคม อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 200,000              
 (10849) 10849 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองเชือก ต .เมืองแก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10850) 10850 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต .นิคม อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10851) 10851 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองไผ่เบญจมิตร ต .หนองแวง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ 

จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (10852) 10852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองหญ้าคา ต .บา้นหวัฝาย อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10853) 10853 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหนองรัก ต.หนิเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10854) 10854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสุคันธารมย์ ต .แดงใหญ่ อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10855) 10855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนกลาง ต .แคนดง อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10856) 10856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลบา้นใหม่ไชยพจน์ (ฉลาดราษฎร์บ้ารุง) ต.หนองแวง 

อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์
100,000              

 (10857) 10857 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต .ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10858) 10858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ต .ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10859) 10859 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นข่อย ต .บา้นจาน อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10860) 10860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเขว้า ต .ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10861) 10861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พฒันา) ต.บา้นดู่ อ.นาโพธิ์ จ.

บรีุรัมย์
100,000              

 (10862) 10862 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดสระทอง ต .บา้นคู อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10863) 10863 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นขี้เหล็ก ต.บา้นหวัฝาย อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10864) 10864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองขุนพรม ต .ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10865) 10865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นสะแก ต .สะแก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10866) 10866 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บ้ารุง ต .ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10867) 10867 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองต้ิว ต .คูเมือง อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10868) 10868 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบา้นเบาน้อย ต .บา้นแพ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10869) 10869 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นวังปลัด ต .บา้นแพ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10870) 10870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลคูเมือง ต .คูเมือง อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10871) 10871 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ ต .บา้นดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10872) 10872 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นตะแบงสามัคคี ต .หวัฝาย อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10873) 10873 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองเรือ ต .กู่สวนแตง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10874) 10874 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองปนุส้าโรง ต .กระสัง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10875) 10875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนสามัคคีเทพอ้านวย ต.บา้นดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10876) 10876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนจุฬางกูรวิทยา ต .หนองแวง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              

 (10877) 10877 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองกับ ต .หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10878) 10878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นคูณสระแก้ว (วิชานนทป์ระชานุกูล) ต.บา้นเปา้ อ.พทุ

ไธสง จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (10879) 10879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปา่หนาม ต .ดงพลอง อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10880) 10880 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นเพยีแก้ว ต.บา้นยาง อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10881) 10881 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นโนนเพกา ต.บา้นแพ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10882) 10882 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนวัดสิริมงคล ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10883) 10883 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโจด ต .ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10884) 10884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองไทร ต .หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10885) 10885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นง้ิว ต .สระบวั อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10886) 10886 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดวรดิษฐ์ ต .หายโศก อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10887) 10887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกสิงห ์ต .ชุมแสง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10888) 10888 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสระบวั ต .แคนดง อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10889) 10889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอน ต .หายโศก อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10890) 10890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นดงย่อ ต .ปะเคียบ อ.คู

เมือง จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (10891) 10891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นคูบอน ต .คูเมือง อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10892) 10892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกก่อง ต .นิคม อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10893) 10893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกกุง ต .ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10894) 10894 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงเค็ง ต .หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10895) 10895 ปรับปรุงรางระบายน้้าโรงเรียนชุมชนบา้นนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10896) 10896 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบา้นสวายตางวน ต .หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10897) 10897 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโนนกลาง ต .บา้นแพ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10898) 10898 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนสพป.บรีุรัมย์ เขต 4 ต.พทุโธสง อ.พทุโธสง จ.บรีุรัมย์ 300,000              
 (10899) 10899 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงยายเภา ต .นิคม อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10900) 10900 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงพลอง ต .ดงพลอง อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10901) 10901 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองนางด้า ต .บา้นแพ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10902) 10902 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง (เทพผาประชานุกูล) ต.กู่สวนแตง อ.

บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์
100,000              

 (10903) 10903 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นยางน้้าใส ต .สตึก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10904) 10904 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองหวัควาย ต .ชุมแสง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10905) 10905 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกสุพรรณ ต .ร่อนทอง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10906) 10906 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นจะหลวย ต .ร่อนทอง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10907) 10907 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นชุมแสง ต .ชุมแสง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10908) 10908 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นซาดหวัหนองแคน ต .สระบวั อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10909) 10909 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ ต .พรส้าราญ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10910) 10910 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองขวาง ต .พรส้าราญ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10911) 10911 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นยางนกคู่ ต .บา้นยาง อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10912) 10912 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนไฮ ต .กู่สวนแตง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10913) 10913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นตามา ต .ชุมแสง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10914) 10914 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดไพรงาม ต .หนองแวง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10915) 10915 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองสรวง ต .สระบวั อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10916) 10916 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต .หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10917) 10917 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นหนองขมาร ต .หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10918) 10918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปากช่องสนามชัย ต .สนามชัย อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10919) 10919 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเสม็ด ต .ชุมแสง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10920) 10920 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต .คูเมือง อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10921) 10921 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ ต.หนองเยือง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.

บรีุรัมย์
100,000              

 (10922) 10922 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ ต .บา้นจาน อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10923) 10923 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสระบวั ต .บา้นแวง อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10924) 10924 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปะค้าส้าโรง ต .ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10925) 10925 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนยาง ต .ทา่ม่วง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10926) 10926 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองแคน ต .สนามชัย อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10927) 10927 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองหว้า ต .หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10928) 10928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลพทุไธสง (โอกาสประชานุกูล) ต.พทุไธสง อ.พทุไธสง

 จ.บรีุรัมย์
200,000              

 (10929) 10929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดทา่เรียบ ต .นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10930) 10930 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นกอกโคกวิทยา ต .คูเมือง อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10931) 10931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกม .ศูนย์ ต.หนองแวง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (10932) 10932 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโสกแต้ ต .คูเมือง อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10933) 10933 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นหนองตาด ต .ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10934) 10934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองดุม ต .ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10935) 10935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองปลาแดก ต .เมืองแก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10936) 10936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองบวัเจ้าปา่ ต .นิคม อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10937) 10937 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสตึก ต .สตึก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 200,000              
 (10938) 10938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดหลักศิลา ต .หนองแวง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10939) 10939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นพรส้าราญ ต .พรส้าราญ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10940) 10940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโศกกะฐิน ต .นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10941) 10941 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองกระทุม่ ต .ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10942) 10942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ ต .พทุไธสง อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10943) 10943 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสระขี้ตุ่น ต .ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10944) 10944 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบวัทอง ต .พรส้าราญ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10945) 10945 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นบุง่เบา ต .บา้นจาน อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10946) 10946 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนชุมชนบา้นนาแพง ต.บา้นดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10947) 10947 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนตูม ต .บา้นยาง อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10948) 10948 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10949) 10949 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสวายสอ ต .ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10950) 10950 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปะค้าดง ต .ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10951) 10951 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบา้นปะเคียบ ต .ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10952) 10952 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบา้นส้าราญราษฎร์ ต .ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (10953) 10953 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลแคนดง ต .แคนดง อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10954) 10954 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นจิก ต .คูเมือง อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10955) 10955 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกระสัง ต .กระสัง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10956) 10956 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 200,000              
 (10957) 10957 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .ทุง่วัง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10958) 10958 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองการะโก ต .แคนดง อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10959) 10959 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสระกอไทร ต .นิคม อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10960) 10960 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดธาตุ ต.บา้นดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10961) 10961 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองดุมหวัช้าง (ราษฎร์พฒันา) ต.หนิเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10962) 10962 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบา้นโนนมาลัย ต.หนิเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10963) 10963 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสระปะค้าถาวร ต .พรส้าราญ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10964) 10964 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสาวเอ้ ต .หนิเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10965) 10965 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนิเหล็กไฟ ต .หนิเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10966) 10966 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอมรสิริสามัคคี ต.บา้นคู อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10967) 10967 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเสม็ด (สถาปตัย์อนุสรณ์ 1) ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10968) 10968 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปรือเกียน ต .ร่อนทอง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10969) 10969 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นพงแขม ต .สนามชัย อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10970) 10970 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหวัช้าง ต .นิคม อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10971) 10971 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองดุม ต .เมืองแก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10972) 10972 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเมืองแก ต .เมืองแก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10973) 10973 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสุวรรณาราม ต .บา้นเปา้ อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10974) 10974 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนค้อ ต .สะแก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10975) 10975 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาลาว ต .ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10976) 10976 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นขาม ต .ร่อนทอง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10977) 10977 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนธาตุ ต .ทา่ม่วง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10978) 10978 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่วัง ต .ทุง่วัง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10979) 10979 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่วังสาขาบา้นโคกอะโตด ต .ทุง่วัง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10980) 10980 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสระจันทร์ ต .หนองเยือง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10981) 10981 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) ต.บา้นคู อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10982) 10982 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดเทพรังษ ีต.หนองเยือง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10983) 10983 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นขามพมิาย ต .ดงพลอง อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10984) 10984 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกระทุม่เครือ ต .แคนดง อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10985) 10985 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสระกุด ต .ชุมแสง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10986) 10986 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดอิสาณ ต.แดงใหญ่ อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10987) 10987 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโนนยานาง ต .พรส้าราญ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10988) 10988 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทา่ม่วง ต .ทา่ม่วง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10989) 10989 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) ต.แดงใหญ่ อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10990) 10990 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแดง (สหราษฏร์วิทยา) ต.พทุไธสง อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10991) 10991 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นส้าโรงพมิาน ต .ทา่ม่วง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10992) 10992 ร้ัวโรงเรียนบา้นเปา้ (สุทธิสารอุทศิ) ต.บา้นเปา้ อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10993) 10993 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองน้้าขุ่น ต .ร่อนทอง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
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 (10994) 10994 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหวัขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทศิ) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10995) 10995 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกเมือง ต .สะแก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10996) 10996 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหญ้าคา ต .กระสัง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10997) 10997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นละกอ ต .ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (10998) 10998 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ต .สะแก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (10999) 10999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทา่เรือ ต .ทา่ม่วง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (11000) 11000 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นดอนมนต์ ต .ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (11001) 11001 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นซาดศึกษา ต.มะเฟอืง อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (11002) 11002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทองหลาง ต .ทองหลาง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (11003) 11003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองครก ต .ทุง่วัง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (11004) 11004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ต.บา้นแวง อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (11005) 11005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต .บา้นหวัฝาย อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (11006) 11006 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นแพ ต .บา้นแพ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (11007) 11007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดชายอรัญ ต .ทองหลาง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (11008) 11008 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นยางทะเล ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (11009) 11009 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นร่อนทอง ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (11010) 11010 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนวัดวงษว์ารี ต.มะเฟอืง อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (11011) 11011 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นกอกดอนพยอม ต .ทองหลาง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              

 (11012) 11012 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นตาโหงก ต .สนามชัย อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (11013) 11013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนเจริญ ต .ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (11014) 11014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบา้นพลับ ต .สะแก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (11015) 11015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกระทุม่ ต .ร่อนทอง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (11016) 11016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปอแดง ต .บา้นหวัฝาย อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (11017) 11017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกุดน้้าขุ่น ต .ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (11018) 11018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองนกเกรียน ต .เมืองแก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (11019) 11019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดทา่เยี่ยม ต .พทุไธสง อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (11020) 11020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองยาง -หนองจาน ต.กระสัง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 100,000              
 (11021) 11021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดพลสุวรรณ ต .ทองหลาง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์ 100,000              

 (11022) 11022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ต .ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี 150,000              
 (11023) 11023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

- งานโครงหลังคา   -งานมุงหลังคาโรงเรียนคลองบางโพธิ์ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี
150,000              

 (11024) 11024 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29
  - เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนศาลาพนั ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทมุธานี

149,200              

 (11025) 11025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนวัดฉาง ต .บางปรอก อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 149,000              
 (11026) 11026 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพอ้ ต .บางเตย อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 149,700              
 (11027) 11027 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้สนามโรงเรียนคลองบา้นพร้าว ต .บา้นปทมุ อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 199,900              
 (11028) 11028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29  งานปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนวัดชินวราราม ต .บางขะแยง อ.

เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี
148,300              
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 (11029) 11029 ปรับปรุงซ่อมแซม และยกพืน้อาคารประกอบ (โรงอาหาร)โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ ์ต.คลองเจ็ด อ.คลอง

หลวง จ.ปทมุธานี
150,000              

 (11030) 11030 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนคลองพระอุดม ต .คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว
 จ.ปทมุธานี

100,000              

 (11031) 11031 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ขโรงเรียนวัดพชืนิมิตร ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 149,000              
 (11032) 11032 ทาสีภายในหอ้งเรียน อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง โรงเรียนบงึเขาย้อน ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 199,000              
 (11033) 11033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 150,000              
 (11034) 11034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร)โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทศิ) ต.บางเตย อ.สามโคก จ.

ปทมุธานี
149,100              

 (11035) 11035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ต .คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทมุธานี

149,900              

 (11036) 11036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.103/26โรงเรียนวัดถั่วทอง ต.บา้นปทมุ อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 100,000              
 (11037) 11037 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 199,300              
 (11038) 11038 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์เล่ือน ต.บา้นกระแชง อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 100,000              
 (11039) 11039 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนสุลักขณะ ต .หลักหก อ.เมือง

ปทมุธานี จ.ปทมุธานี
149,200              

 (11040) 11040 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 015โรงเรียนคลองหา้ (พฤกษชัฏ ฯ) ต.คลองหา้ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 142,100              
 (11041) 11041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (ส้วม)โรงเรียนขจรทรัพย์อ้ารุง ต.บา้นใหม่ อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 140,500              
 (11042) 11042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บา้รุง ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.

ปทมุธานี
200,000              

 (11043) 11043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29โรงเรียนวัดไพร่ฟา้ ต.บางเด่ือ อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 149,900              
 (11044) 11044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดเทยีนถวาย ต .บา้นใหม่ อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 199,500              
 (11045) 11045 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (บา้นพกัครู)โรงเรียนวัดบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 199,500              
 (11046) 11046 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วมนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) ต.บา้นกลาง อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 149,600              

 (11047) 11047 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ (หอ้งสมุด)โรงเรียนวัดบางนางบญุ ต.บางขะแยง อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 200,000              
 (11048) 11048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ต .หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี 100,000              
 (11049) 11049 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนวัดบอ่เงิน ต.บอ่เงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี 141,100              
 (11050) 11050 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสังข์อ้่าวิทยา ต .คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 199,700              
 (11051) 11051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหงส์ปทมุาวาส ต .บางปรอก อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 199,000              
 (11052) 11052 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 202/26โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทศิ) ต.คลองควาย อ.สามโคก 

จ.ปทมุธานี
100,000              

 (11053) 11053 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29โรงเรียนวัดบวัหลวง ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 149,800              

 (11054) 11054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม ต .คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 144,800              
 (11055) 11055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 015 และประตูร้ัวโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี ต.บางกะดี อ.เมือง

ปทมุธานี จ.ปทมุธานี
100,000              

 (11056) 11056 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ปรับปรุงซ่อมแซมสนามโรงเรียนสังฆรักษบ์า้รุง ต .บอ่เงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี 100,000              

 (11057) 11057 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ปกูระเบือ้ง และอื่น ๆ โรงเรียนวัดอู่ข้าว ต .คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 149,600              



     หนา้ที ่444

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11058) 11058 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข (ใต้ถุนสูง)โรงเรียนวัดจันทาราม ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.

ปทมุธานี
100,000              

 (11059) 11059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 015โรงเรียนวัดรังสิต ต.หลักหก อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 150,000              
 (11060) 11060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนล้ินจี่อุทศิ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 100,000              
 (11061) 11061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ขโรงเรียนวัดตะวันเรือง ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 148,700              
 (11062) 11062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนวัดสะแก ต .สามโคก อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 150,000              
 (11063) 11063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ขโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 100,000              
 (11064) 11064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบางเด่ือ ต .บางเด่ือ อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 149,800              
 (11065) 11065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบองค์การ 015 ขนาด 14 หอ้งเรียนโรงเรียนวัดบวัสุวรรณประดิษฐ์ ต.ระแหง 

อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี
199,900              

 (11066) 11066 ปรับปรุงซ่อมแซมเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนคลองลาดช้าง ต .หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี 148,600              
 (11067) 11067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสามวาวิทยา ต .หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี 100,000              
 (11068) 11068 ปรับปรุงอาคารหอประชุม สปช. 206/26โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 200,000              
 (11069) 11069 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดกลางคลองสาม ต .คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 150,000              
 (11070) 11070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดศิริจันทราราม ต .คลองหา้ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 150,000              
 (11071) 11071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 004โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 145,600              
 (11072) 11072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดสุทธาวาส ต .ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.

ปทมุธานี
150,000              

 (11073) 11073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนคลองลากค้อน ต .หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี 100,000              
 (11074) 11074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเอเชี่ยนเกมส์โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ต .คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.

ปทมุธานี
199,800              

 (11075) 11075 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนวัดนาวง ต.หลักหก อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 200,000              
 (11076) 11076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงเรียนบญุค้มราษฎร์บา้รุง ต .คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 200,000              
 (11077) 11077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ต .คลองหา้ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 200,000              
 (11078) 11078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดเกิดการอุดม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 190,400              
 (11079) 11079 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทมุธานี จ.

ปทมุธานี
200,000              

 (11080) 11080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนคลองหนึง่ (แก้วนิมิตร) ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.
ปทมุธานี

200,000              

 (11081) 11081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ขโรงเรียนวัดบางเตยใน ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 100,000              
 (11082) 11082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29โรงเรียนชุมชนวัดหตัถสารเกษตร ต.คลองหา้ อ.คลองหลวง จ.

ปทมุธานี
149,800              

 (11083) 11083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดเปรมประชากร ต .บางพนู อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 200,000              

 (11084) 11084 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดเพิม่ทาน ต .คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 149,500              
 (11085) 11085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26โรงเรียนวัดบางกุฎทีอง ต.บางกะดี อ.เมืองปทมุธานี 

จ.ปทมุธานี
149,900              

 (11086) 11086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนวัดบวัขวัญ ต .ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี 100,000              
 (11087) 11087 ปรับปรุงซ่อมแซมใต้ถุนอาคารเรียน แบบ ป.1 ขโรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี 149,900              

 (11088) 11088 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ถนน คศลโรงเรียนวัดเชิงทา่ ต .คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 100,000              



     หนา้ที ่445

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11089) 11089 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดมงคลพกุาราม ต .คลองส่ี 

อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี
100,000              

 (11090) 11090 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนเจริญวิทยา ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 100,000              
 (11091) 11091 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 015โรงเรียนชุมชนวัดไก่เต้ีย ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 150,000              
 (11092) 11092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนล้าสนุน่ ต .คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 200,000              
 (11093) 11093 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสองพีน่้อง ต .บา้นง้ิว อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 100,000              
 (11094) 11094 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 015โรงเรียนวัดดาวเรือง ต.บางพดู อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 149,900              
 (11095) 11095 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวัดทา้ยเกาะ ต .ทา้ยเกาะ อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 149,800              
 (11096) 11096 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู 397, 398โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) ต.บา้นกลาง อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 125,000              

 (11097) 11097 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 และร้ัวโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบวัแก้วเกษร ต.ระแหง อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.ปทมุธานี

199,900              

 (11098) 11098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 กโรงเรียนวัดปทมุทอง ต.บา้นปทมุ อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 100,000              
 (11099) 11099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 199,200              

 (11100) 11100 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดผลาหาร ต .คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 150,000              
 (11101) 11101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28โรงเรียนวันครู 2502 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 200,000              
 (11102) 11102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูงและร้ัวสันเขื่อนโรงเรียนบา้นคลองเจ้าเมือง ต.คลองพระอุดม 

อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี
149,200              

 (11103) 11103 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู แบบกรมสามัญ 202 กโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทมุธานี

149,000              

 (11104) 11104 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนคลองสอง ต .คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 200,000              
 (11105) 11105 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202โรงเรียนวัดเมตารางค์ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.

ปทมุธานี
100,000              

 (11106) 11106 ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลและอื่น ๆ โรงเรียนวัดบา้นพร้าวใน ต .เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 100,000              
 (11107) 11107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนปากคลองสอง ต .คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 100,000              
 (11108) 11108 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดสหราษฏร์บ้ารุง (วงษก์ล้าแข็ง) ต.คลองควาย อ.สามโคก

 จ.ปทมุธานี
100,000              

 (11109) 11109 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นคลองขวางบน ต .ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทมุธานี

100,000              

 (11110) 11110 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนสว่างราษฏร์บา้รุง ต .หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี 100,000              
 (11111) 11111 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดล้ามหาเมฆ ต.บอ่เงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี 100,000              
 (11112) 11112 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 

ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี
200,000              

 (11113) 11113 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งสมุดโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 150,000              
 (11114) 11114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทา้ ต .บางหลวง อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 150,000              
 (11115) 11115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 105/29โรงเรียนวัดบางพนู ต.บางพนู อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 200,000              
 (11116) 11116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 กโรงเรียนวัดบางนา ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 100,000              



     หนา้ที ่446

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11117) 11117 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29

1.งานปรับปรุงก่อผนังบล็อกคอนกรีต
2.งานปรับปรุงติดต้ังลวดตาข่าย
3.งานทาสีโรงเรียนวัดอัยยิการาม ต.ล้าผีกกูด อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี

200,000              

 (11118) 11118 งานปรับปรุงอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์)
1.ติดต้ังวงกบอลูมิเนียมพร้อนบานกระจก
2.ติดต้ังประตูบานเล่ือน
3.ติดต้ังบานกระจกช่องลม
4.ทาสีโรงเรียนวัดพวงแก้ว ต.บงึบอน อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11119) 11119 งานปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด
1.งานบผุนังไม้อัดสัก คร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ต .ล้าไทร อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11120) 11120 งานปรับปรุงหอ้งสุขา และพืน้สนามกีฬา
1.ติดต้ังโถปสัสาวะชาย พร้อมก๊อกน้้าแบบกด
2.ทาสีสนามกีฬาพืน้ปนูซีเมนต์ พร้อมตีเส้นโรงเรียนวัดปญัจทายิกาวาส ต.ลาดสวาย อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11121) 11121 งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร
1.เทพืน้คอนกรีต
2.ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดพชือุดม ต .พชือุดม อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11122) 11122 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .105/29
1.งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดสระบวั ต .บงึน้้ารักษ ์อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11123) 11123 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
1.ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งแกรนิตโต้ (หอ้งคหกรรม)
2.งานติดต้ังโครงเหล็กพร้อมตาข่ายโรงเรียนชุมชนประชาธิปตัย์วิทยาคาร ต .ประชาธิปตัย์ อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี

200,000              

 (11124) 11124 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .2/28
1.งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบหอ้งเรียนและบนัได
2.งานติดต้ังจมูกบนัไดอลูมิเนียมโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ต.คูคต อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11125) 11125 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ อบจ .
1.งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนเจริญดีวิทยา ต.ล้าลูกกา อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

200,000              

 (11126) 11126 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเรียน แบบ อบจ .
1.งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม ต .บงึค้าพร้อย อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

200,000              

 (11127) 11127 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข
1.งานเปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนหรัิญพงษอ์นุสรณ์ ต .บงึกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11128) 11128 งานปรับปรุงซ่อมแซมร่ัวโรงเรียน
1. งานปรับปรุงร่ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม)โรงเรียนวัดเจริญบญุ ต.บงึกาสาม อ.หนองเสือ จ.
ปทมุธานี

150,000              

 (11129) 11129 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .105/29
1.งานร้ือผนัง
2.งานก่ออิฐฉาบปนู
3.งานทาสี
4.งานกระจกกรอบอลูมิเนียม
5.งานประตูกระจกอลูมิเนียม
6.งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดมูลจินดาราม ต .บงึยี่โถ อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี

200,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11130) 11130 งานปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู

1.งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
2.งานซ่อมแซมบนัได
3.งานปรับปรุงผนัง
4.งานซ่อมแซมเสา
5.งานซ่อมแซมประตูหน้าต่าง
6.งานซ่อมแซมระบบไฟฟา้ ประปา
โรงเรียนชุมชนบงึบา ต.บงึบา อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

200,000              

 (11131) 11131 1.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
-ปรับปรุงหน้าต่าง ประตูอลูมิเนียม
2.งานปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วม
-งานปรับปรุงอ่างล้างมือ
-งานปรับปรุงหลังคา
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป ์ต.รังสิต อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี

200,000              

 (11132) 11132 งานปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงชาติ และลานคอนกรีต
1.ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธง
2.เทพืน้ลานคอนกรีตโรงเรียนนิกรราษฎร์บา้รุงวิทย์ ต .บงึบอน อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11133) 11133 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ อบจ .
1.ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทา้เลทอง ต.บงึทองหลาง อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11134) 11134 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
1.ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนสหราษฎร์บา้รุง ต .บงึค้าพร้อย อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11135) 11135 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการดนตรี
1.งานผนังไม้อัดสักโรงเรียนวัดนิเทศน์ ต.พชือุดม อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

100,000              

 (11136) 11136 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
1.งานติดต้ังกัดสาดหลังคาโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ ต.บงึคอไห อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

100,000              

 (11137) 11137 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .105/29 และถนน
1.งานปรับปรุงหลังคา
2.งานถมหนิคลุกพร้อมบดอัดโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี ต.บงึคอไห อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11138) 11138 งานปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินหน้าอาคารเรียนแบบ 017
1.เทพืน้ปนูคอนกรีต
โรงเรียนวัดโสภณาราม ต.บงึคอไห อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

100,000              

 (11139) 11139 งานปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์
1.เทพืน้คอนกรีต คสล หนา 10 ซม.โรงเรียนวัดขุมแก้ว ต.บึง่สนัน่ อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11140) 11140 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และหอ้งปฏบิติัการ
1.งานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน
2.งานเปล่ียนฝ้าเพดานหอ้งปฏบิติัการ
3.งานปรับปรุงหลังคาส้วมโรงเรียนร่วมจิตประสาท ต.บงึคอไห อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11141) 11141 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียน

1.เทพืน้คอนกรีตพร้อมขัดมันอาคารเรียน
2.งานปรับปรุงหลังคาทางเดิน
3.งานปรับปรุงอ่างล้างหน้า
4.งานเปล่ียนกระเบือ้งหลังคาหอ้งส้วม
5.งานเปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงอาหารโรงเรียนวัดลานนา ต .ล้าลูกกา อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

100,000              

 (11142) 11142 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียน
1.งานเปล่ียนผนังไม้
2.งานปกูระเบือ้งเคลือบลานเอนกประสงค์
3.งานปรับปรุงสวนหย่อมโรงเรียนวัดปทมุนายก ต .ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11143) 11143 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ อบจ.
1.งานปกูระเบือ้งเคลือบทีน่ัง่หน้าหอ้งเรียน
2.งานปกูระเบือ้งเคลือบบนัไดอาคารเรียน
3.งานปกูระเบือ้งเคลือบพืน้อาคารเรียนโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห ์ต .ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11144) 11144 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
1.งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนทองพลูอุทศิ ต .ประชาธิปตัย์ อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11145) 11145 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017
1.งานปรับปรุงประตู หน้าต่าง
2.งานผนังไม้โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บา้รุง ต.ล้าลุกกา อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11146) 11146 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ อบจ .
1.งานต่อเติมหลังคาโรงเรียนวัดเกตุประภา ต.บงึค้าพร้อย อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11147) 11147 งานปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์
1.งานเปล่ียนบานประตู
2.งานติดต้ังบานหน้าต่างกระจก
3.งานปกูระเบือ้งเคลือบ
4.งานกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกสีชาโรงเรียนคลอง 11ศาลาครุ(เทยีมอุปถัมภ)์ ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.
ปทมุธานี

100,000              

 (11148) 11148 1.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
-ทาสีอาคารเรียน
-งานติดต้ังฉากกั้นหอ้ง PVC
2.งานปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วมโรงเรียนชุมชนประชานิกรอ้านวยเวทย์ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11149) 11149 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
1.งานปรับพืน้พร้อมปกูระเบือ้งเคลือบ
2.งานปรับปรุงฝ้าเพดาน
3.งานทาสี
4.งานปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนวัดลาดสนุน่ ต .คูคต อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

200,000              

 (11150) 11150 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .105/29 และหอ้งพกัครู
1.ปพูืน้กระเบือ้งเซรามิค
2.ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดพชิิตปติยาราม ต.บงึน้้ารักษ ์อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี

200,000              



     หนา้ที ่449

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11151) 11151 งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร

1.งานปรับพืน้พร้อมปคูอนกรีต
2.งานปรับปรุงหลังคาโรงเรียนวัดธัญญะผล ต.ล้าลูกกา อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11152) 11152 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004
1.งานทาสีอาคารเรียน
2.งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
3.งานซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม ต.บงึกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11153) 11153 งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
1.งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนคลองสิบสาม (ผิวศรีราษฏร์บ้ารุง) ต.หนองสามวัง อ.
หนองเสือ จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11154) 11154 งานปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วม
1.เทพืน้คอนกรีต
2.งานโถส้วมนัง่หยอง
3.งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
4.งานก่ออ่างล้างมือพร้อมพืน้ขัดโรงเรียนวัดสุขบญุฑริการาม ต .บงึช้าอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11155) 11155 งานปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการหอ้งสมุด
1.ติดต้ังฝ้าเพดานโรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

100,000              

 (11156) 11156 งานปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์
1.งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ ต.บงึช้าอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11157) 11157 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและทางเทา้
1.งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ต .ประชาธิปตัย์ อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี

200,000              

 (11158) 11158 งานปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์
1.งานปพูืน้อิฐตัวหนอน (สี)โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

99,200                

 (11159) 11159 งานปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์
1.งานเทพืน้ลานคอนกรีตโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ ต .บงึช้าอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11160) 11160 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงปลูกสร้าง
1.งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
2.งานปรับปรุงหลังคากันสาด
3.งานปรับปรุงพืน้พร้อมปกูระเบือ้งเคลือบ
4.งานปรับปรุงผนังหอ้งเรียนโรงเรียนวัดคลองชัน ต .ลาดสวาย อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

200,000              

 (11161) 11161 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 015
1.งานเปล่ียนผนังกั้นหอ้ง
2.งานทาสีน้้ามัน(ไม้)
3.งานกระดานไวทบ์อร์ดโรงเรียนวัดนาบญุ ต .ล้าผักกูด อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11162) 11162 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .105/29
1.งานปรับพืน้ปนูทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ
2.ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
3.ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดกลางคลองส่ี ต .ลาดสวาย อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

200,000              

 (11163) 11163 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช . 105/29
1.งานปรับปรุงกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดราษฎรบา้รุง ต .บงึกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

150,000              



     หนา้ที ่450

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11164) 11164 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004

1.งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดดอนใหญ่ ต.ล้าลูกกา อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี
150,000              

 (11165) 11165 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
1.งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
2.งานเปล่ียนประตูหอ้งน้้า
3.งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดศรีสโมสร ต.บงึบอน อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11166) 11166 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .105/26
1.งานปรับปรุงฝ้าเพดานโรงเรียนวัดจตุพธิวราวาส ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

100,000              

 (11167) 11167 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017
1.งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
2.งานกั้นหอ้งกระจกอลูมิเนียม
3.งานเปล่ียนหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกโรงเรียนกลางคลองสิบ ต.บงึทองหลาง อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11168) 11168 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
1.งานปรับพืน้พร้อมปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดอดิศร ต .บงึทองหลาง อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

100,000              

 (11169) 11169 1.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/26
-งานเปล่ียนฝ้าเพดาน
-งานทาสี
-งานติดต้ังเหล็กดัด
-งานเปล่ียนหน้าต่างบานเล่ือน
2.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29
-งานติดต้ังกันสาด
-งานซ่อมประตูหอ้งเรียน
3.งานปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า
-งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
-งานติดต้ังสุขภณัฑ์
-งานทาสีโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม ต.คูคต อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

200,000              

 (11170) 11170 งานปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัคอมพวิเตอร์และหอ้งเรียน
1.งานกรอบอลูมิเนียมหร้อมกระจกสีชา
2.งานประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจกสีชาโรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ ต.บงึค้าพร้อย อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11171) 11171 งานปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์
1.งานปรับปรุงผนังไม้
2.งานวงกบหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง
3.งานทาสีโรงเรียนนิกรราษฎร์บรูณะ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

100,000              

 (11172) 11172 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
1.งานปรับปรุงสุขภณัฑ์หอ้งน้้า
2.งานกั้นผนัง
3.งานทาสี
4.งานปกูระเบือ้งโรงเรียนราษฎร์สงเคราะหว์ิทยา ต .หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

150,000              



     หนา้ที ่451

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11173) 11173 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .105/29 และอาคารเอนกประสงค์

1.งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
2.งานเปล่ียนประตูไม้อัด
3.งานเปล่ียนประตูเหล็กบานทบึโรงเรียนแสนจ้าหน่ายวิทยา ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

100,000              

 (11174) 11174 1.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
-งานทาสี
2.งานซ่อมแซมพืน้สนามเอนกประสงค์
-เทพืน้ คสล.
-ร้ือตัวหนอนเก่าออก
3.งานซ่อมแซมร่ัว
-ทาสีร่ัวอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต ต.บงึยี่โถ อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี

300,000              

 (11175) 11175 งานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
1.งานปรับปรุงผนังคอนกรีต
2.งานทาสี
3.งานรางระบายน้้าโรงเรียนวัดนพรัตนาราม ต .นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

99,900                

 (11176) 11176 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)
1.งานกันสาดหลังคาโรงเรียนวัดแจ้งล้าหนิ ต.บงึค้าพร้อย อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11177) 11177 1.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
-งานปรับปรุงสุขภณัฑ์
-งานปรับปรุงฝ้าเพดาน
-งานปกูระเบือ้งผนัง
2.งานปรับปรุงหลังคากระเบือ้งลอนคู่
3.งานติดต้ังเหล็กดัดหอ้งประชุม
4.งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ต .ล้าไทร อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11178) 11178 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ อบจ.
1.งานติดต้ังประตูม้วน
2.งานติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง
3.งานซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนวัดแสงมณี ต.บงึบา อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

100,000              

 (11179) 11179 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (หอ้งส้วม)
1.งานปรับปรุงสุขภณัฑ์หอ้งน้้า
2.งานฝ้าเพดาน
3.งานประตู
งานปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนวัดสุวรรณ ต.บงึทองหลาง อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11180) 11180 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 004
1.งานกรอบอลูมิเนียมหน้าต่างพร้อมกระจก
2.งานประตูวงกบอลูมิเนียมพร้อมกระจกโรงเรียนวัดพรุิณศาสตร์ ต.บงึทองหลาง อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

150,000              

 (11181) 11181 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1ข
1.งานซ่อมแซมโครงไม้เนือ้แข็งผนังอาคารเรียน
2.งานฝาหนังอาคารเรียน (ไม้เชอร่า)โรงเรียนวัดโปรยฝน ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี

150,000              



     หนา้ที ่452

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11182) 11182 งานปรับปรุงซ่อมแซมส้านักงาน

1.งานปรับปรุงหอ้งเก็บวัสดุอุปกรณ์ส้านักงาน
2.งานปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า
3.งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบบนัไดโรงเรียนสพป .ปทมุธานี เขต 2 ต.คูคต อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

299,400              

 (11183) 11183 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดทศทศิ ต .บงึทองหลาง อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี 150,000              

 (11184) 11184 อาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26 สร้างป ี2528 เปล่ียนประตูเหล็กม้วน ติดกระจกโรงเรียนบา้นบางเบดิ ต.
ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

91,600                

 (11185) 11185 อาคารเรียน 017 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นไร่ใน ต .แสงอรุณ อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              
 (11186) 11186 อาคารเรียน 2/28 พืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตู-หน้าต่างโรงเรียนบางสะพาน ต.แม่ร้าพงึ อ.บางสะพาน จ.

ประจวบคีรีขันธ์
150,000              

 (11187) 11187 อาคารเรียน ป.1ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นมะเด่ือทอง ต .เขาล้าน อ.ทบัสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11188) 11188 อาคารเรียน ป.1จ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดปากคลองเกลียว ต.บอ่นอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.
ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11189) 11189 อาคารเรียน ป.1จ  และอาคารอเนกประสงค์  งานทาสี โรงเรียนประชาราษฏร์บ้ารุง ต .นาหกูวาง อ.ทบัสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11190) 11190 อาคารเรียน ป.1ก พืน้ปกูระเบิอ้ง ฝ้าเพดาน ทาสี ไฟฟา้โรงเรียนอ่างทองพฒันา ต .นาหกูวาง อ.ทบัสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11191) 11191 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้า ผนัง ติดเหล็กดัด และอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหน้าต่าง ติดเหล็กดัดโรงเรียนบา้นดอน
ส้าราญ ต.แม่ร้าพงึ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11192) 11192 อาคารเรียน ป.1จ พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนประชาพทิกัษ ์ต .หว้ยยาง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 149,600              
 (11193) 11193 อาคารเรียน สปช.2/28 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนธนาคารออมสิน ต .ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 200,000              
 (11194) 11194 อาคารเรียน ป.1จ ติดต้ังหลังคาหน้าอาคารเรียน พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี รางรับน้้าฝน ไฟฟา้โรงเรียนบา้นวังน้้าเขียว 

ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
200,000              

 (11195) 11195 อาคารเรียน ป.1จ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองมะค่า ต .อ่างทอง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              
 (11196) 11196 อาคารเรียน ป.1ข เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังยาว ต .ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.

ประจวบคีรีขันธ์
100,000              

 (11197) 11197 อาคารเรียน ป.1จ ผนังคอนกรีต ประตูหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดนาหกูวาง ต .เขาล้าน อ.ทบัสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11198) 11198 อาคารเรียน ป.1จ เปล่ียนโครงหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนไตรกิตทตัตานนท ์ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11199) 11199 อาคารเรียน ป.1จ ฝ้าเพดาน พืน้ หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.
ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11200) 11200 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นมรสวบ ต .ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              
 (11201) 11201 อาคารเรียน สปช.105/29  พืน้ปกูระเบือ่ง ทาสี หน้าต่างกระจกโรงเรียนบา้นคอกช้าง ต .บอ่นอก อ.เมือง

ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
150,000              

 (11202) 11202 อาคารเรียนแบบสามัญ เปล่ียนประตู หน้าต่างกระจก และอาคารแบบอื่น พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ(์สละชีพ) ต.ประจวบฯ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11203) 11203 อาคารเรียน ป.1จ ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดก้ามะเสน ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              



     หนา้ที ่453

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11204) 11204 อาคารเรียน ป.1จ ผนังฉาบปนู พืน้ปกูระเบือ้ง ประตู หน้าต่างอลูมิเนียมโรงเรียนวัดดอนตะเคียน ต .บางสะพาน 

อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
100,000              

 (11205) 11205 อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีอาคารภายนอก+ภายในโรงเรียนบา้นไร่บนสามัคคี ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11206) 11206 อาคารเรียนสร้างเอง เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นทุง่กระโตน ต .ปากแพรก อ.บางสะพาน
น้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

200,000              

 (11207) 11207 อาคารเรียน ป.1ก เปล่ียนโครงหลังคา กระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดถ้า้คีรีวงศ์ ต .ธงชัย อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11208) 11208 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ ต.บอ่นอก อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11209) 11209 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ปกูระเบอืงโรงเรียนบา้นเขามัน ต .ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              
 (11210) 11210 อาคารเรียน 017 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ต .ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.

ประจวบคีรีขันธ์
150,000              

 (11211) 11211 อาคารเรียน ป.1จ พืน้ปกูระเบือ้ง และอาคารโรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองเสือ ต .อ่าวน้อย อ.
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11212) 11212 อาคารเรียนปฐมวัย ทาสี พืน้ปกูระเบือ้ง ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ปรับพิน้สนามเด็กเล่น และทาสีร้ัวโรงเรียน
สมาคมเลขานุการสตรี 2 ต.นาหกูวาง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11213) 11213 อาคารเรียน ป.1ก ซ่อมเสาปนู คสล. และซ่อมประตูร้ัวโรงเรียนบา้นยุบพริก ต.บอ่นอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

68,000                

 (11214) 11214 อาคารเรียน สปช.102/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ผนังฉาบปนูโรงเรียนประชาสงเคราะหอ์ุปถัมภ ์ต .อ่าวน้อย อ.
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11215) 11215 1)อาคารเรียน  ทาสี ไฟฟา้ 2) โรงอาหาร ทาสี เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา 3) ส้วม ทาสี ทอ่ระบายน้้าโรงเรียนบา้น
ดงไม้งาม ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11216) 11216 อาคารเรียน ป.1ก เปล่ียนหลังคาสังกะสีโรงเรียนบา้นหนองมงคล ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              
 (11217) 11217 อาคารเรียน 017 เทพืน้ยกระดับทางเทา้ และปกูระเบือ้งรอบอาคารโรงเรียนวัดนาผักขวง ต .ก้าเนิดนพคุณ อ.บาง

สะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
100,000              

 (11218) 11218 อาคารเรียน สปช.102/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นอ่าวยาง ต .แม่ร้าพงึ อ.บางสะพาน
 จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11219) 11219 อาคารเรียน 017 จ้านวน 2 หลัง เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ต.ก้าเนิดนพคุณ อ.บาง
สะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

200,000              

 (11220) 11220 อาคารเรียน สปช.105/29 ติดต้ังกันแดดหน้าอาคาร ทาสี และอาคารเรียน 017 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี ไฟฟา้
โรงเรียนบา้นบางสะพานน้อย ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

197,800              

 (11221) 11221 อาคารเรียน ป.1จ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นธรรมรัตน์ ต .ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              
 (11222) 11222 อาคารเรียน 004 เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดดอนยาง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              
 (11223) 11223 อาคารเรียน ป.1จ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นดอนสง่า ต .ก้าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              

 (11224) 11224 อาคารเรียน 017 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นพตุะแบก ต .เขาล้าน อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              

 (11225) 11225 อาคารเรียน ติดต้ังประตูอลูมิเนียมหอ้งพเิศษและหอ้งสมุด ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นหนองฆ้อง ต .บางสะพาน อ.
บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              



     หนา้ที ่454

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11226) 11226 อาคารเรียน สปช.105/29 และอาคารเรียน ป1จ  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่เชือก ต .ร่อนทอง อ.บางสะพาน

 จ.ประจวบคีรีขันธ์
100,000              

 (11227) 11227 อาคารเรียน สปช.102/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นถ้า้เขาน้อย ต .ก้าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์

98,000                

 (11228) 11228 อาคารเรียน 4 หลัง เปล่ียนหลังคา ประตู บนัได และพืน้โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบฯ อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

200,000              

 (11229) 11229 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ผนัง พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองชายธง ต .บอ่
นอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11230) 11230 อาคารหอประชุม พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยยางมิตรภาพที ่35 ต.หว้ยยาง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              

 (11231) 11231 อาคารอเนกประสงค์ ฝ้าเพดาน ไฟฟา้โรงเรียนบา้นหว้ยใหญ่ ต .คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.
ประจวบคีรีขันธ์

99,900                

 (11232) 11232 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 เปล่ียนโครงหลังคาเหล็ก มุงเมลทสัชีสโรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บ้ารุง ต.อ่าวน้อย
 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11233) 11233 อาคารหอ้งสมุด เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา รางน้้า พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร ต .อ่าวน้อย อ.
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11234) 11234 1) อาคารเรียน 017 พืน้ปกูระเบือ้ง เทพืน้ขัดมัน 2)อาคารเรียนปฐมวัย  พืน้ปกูระเบือ้ง 3) อาคารโรงอาหาร พืน้
ปกูระเบือ้ง 4) อาคารหอประชุม พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนใจดี ต .เขาล้าน อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11235) 11235 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 เทปรับพืน้ พืน้ปกูระเบือ้ง ผนังก่ออิฐ ฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลทบัสะแก ต .
ทบัสะแก อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11236) 11236 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 กั้นหอ้งขนาด 5x16 ม. ไฟฟา้โรงเรียนมูลนิธิศึกษา ต.ช้างแรก อ.บางสะพาน
น้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11237) 11237 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 เทปรับพืน้ พืน้ปกูระเบือ้ง และอาคารเรียนแบบ 004 เทพืน้หน้าอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นราษฏร์ประสงค์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11238) 11238 อาคารอเนกประสงค์แบบ 313 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา พิน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนสามัคคีร่วมจิต ต .อ่าวน้อย อ.
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

98,300                

 (11239) 11239 ส้วม สปช.601/26 จ้านวน 3 หลัง พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง ต .ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11240) 11240 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนทอง ต .ก้าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์

99,800                

 (11241) 11241 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี โรงเรียนบา้นหว้ยน้้าพ ุต .หว้ย
ทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11242) 11242 อาคารหอประชุม เปล่ียนบานประตูอลูมิเนียม ติดกระจกฝ้า ทาสีโรงเรียนบา้นหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม อ.บาง
สะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11243) 11243 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา บานประตูเหล็กม้วน ตีฝ้า พืน้ปกูระเบือ้ง ไฟฟา้
โรงเรียนบา้นทุง่สีเสียด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11244) 11244 อาคารเรียน 002 เปล่ียนฝ้าเพดาน ผนังไม้อัด ทาสีโรงเรียนบา้นดอนส้านัก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11245) 11245 อาคารหอ้งสมุดแบบทรงไทย เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองลอย ต .ร่อนทอง อ.บางสะพาน
 จ.ประจวบคีรีขันธ์

145,900              



     หนา้ที ่455

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11246) 11246 อาคารเรียน ป.1ข  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นอ่าวน้อย ต .อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.

ประจวบคีรีขันธ์
100,000              

 (11247) 11247 อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีอาคารโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11248) 11248 อาคารเรียน 002 ผนังก่ออิฐ ประตู หน้าต่าง พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังยาง ต .อ่างทอง อ.ทบัสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11249) 11249 อาคารเรียน ป.1จ เปล่ียนกระเบิอ้งหลังคา พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเนินดินแดง ต .หว้ยยาง อ.ทบัสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์

94,000                

 (11250) 11250 อาคารเรียน สปช.105/29 งานผนัง ประตู หน้าต่าง ทาสี ไฟฟา้ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบางเจริญ ต .ไชยราช 
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11251) 11251 อาคารอเนกประสงค์ 312 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวังมะเด่ือ ต .อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              

 (11252) 11252 อาคารอเนกประสงค์ 201/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดทุง่กลาง ต .เขาล้าน อ.ทบัสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11253) 11253 อาคารเรียนแบบ 002 ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่ขาม ต.แม่ร้าพงึ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              
 (11254) 11254 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนประตูเหล็ก ทาสีโรงเรียนบา้นหนองกก ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.

ประจวบคีรีขันธ์
100,000              

 (11255) 11255 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรต่ิง) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

149,000              

 (11256) 11256 1) อาคารเรียน ป.1จ 2) อาคารอเนกประสงค์ จ้านวน 2 หลัง และทางเทา้  ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดเขาราษฎร์
บ้ารุง ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11257) 11257 ส้วม สปช.601/29 พืน้ปกูระเบือ้ง สุขภณัฑ์ ทาสีโรงเรียนบา้นทองอินทร์ ต .ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.
ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11258) 11258 ส้วม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ผนังก่ออิฐ ประตู สุขภณัฑ์ งานทอ่โรงเรียนบา้นเหมืองแร่ ต .นาหกูวาง อ.ทบัสะแก 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11259) 11259 ส้วม ผนังก่ออิฐ พืน้ คสล. ผนัง+พืน้ปกูระเบือ้ง ประตู ทอ่น้้าโรงเรียนบา้นไชยราช ต .ไชยราช อ.บางสะพานน้อย 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

200,000              

 (11260) 11260 1) อาคารเรียน 017 ซ่อมเสา ผนัง 2) อาคารโรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้ง 3) อาคารเรียน ป.1จ พืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนวัดบอ่นอก(ทองวิทยา) ต.บอ่นอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11261) 11261 1) อาคารเรียน 017 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา รางน้้าฝน ทอ่รับน้้าฝน 2) อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 
เปล่ียนกระเบอืงหลังคาโรงเรียนบา้นหนองหว้ยฝาด ต .ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11262) 11262 ปรับปรุงภมูิทศัน์หน้าอาคาร 216  เทปนูปรับพืน้โรงเรียนบา้นทองมงคล ต .ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์

200,000              

 (11263) 11263 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว คสล.โรงเรียนบา้นหนองปหุลก ต.บอ่นอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              
 (11264) 11264 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว และทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.

ประจวบคีรีขันธ์
146,600              

 (11265) 11265 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว คสล.โรงเรียนพฒันาประชานุเคราะห ์ต.หว้ยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              

 (11266) 11266 รางระบายน้้า พร้อมฝาเหล็ก และทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต .ก้าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์

150,000              



     หนา้ที ่456

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11267) 11267 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเทา้ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ากอ (มิตรภาพที7่2) ต.คลองวาฬ อ.เมือง

ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
99,700                

 (11268) 11268 อาคารหอ้งสมุด ผนังกั้นยิบซ่ัมบอร์ด ประตู ทาสีภายในโรงเรียนบา้นทุง่เคล็ด ต .เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
 จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11269) 11269 อาคารหอ้งสมุด เปล่ียนหน้าต่างอลูมิเนียม ติดต้ังเหล็กดัดประตูหน้าต่าง อาคารเรียนแบบสร้างเอง พืน้ปกูระเบือ้ง
 ประตูอลูมิเนียม ผนัง ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นค่ันกระได ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11270) 11270 อาคารอเนกประสงค์ สปช202/26 เปล่ียนหลังคาเมทลัชีส เทปรับพืน้ปกูระเบือ้ง ทอ่ระบายน้้าโรงเรียนบา้นหนิ
เทนิ ต.แสงอรุณ อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11271) 11271 อาคารเรียน 017 ซ่อมหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.
ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11272) 11272 อาคารเรียน สปช.105/29  ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นทุง่ตาแก้ว ต .นาหกูวาง อ.ทบัสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11273) 11273 อาคารส้านักงาน  งานทาสีโรงเรียนสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.
ประจวบคีรีขันธ์

300,000              

 (11274) 11274 อาคารโรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นฝ่ังแดง ต .ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 95,000                
 (11275) 11275 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสีโรงเรียนวัดหนองหอย ต.อ่างทอง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              
 (11276) 11276 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นบงึ ต .อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              
 (11277) 11277 อาคารเรียน สปช.105/29  ซ่อมหลังคา ฝ้าเพดาน รางน้้าโรงเรียนบา้นสวนหลวง ต .พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน

 จ.ประจวบคีรีขันธ์
150,000              

 (11278) 11278 อาคารเรียน สปช.105/29 และอาคารโรงอาหาร  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนอุดมราชภกัดี ต .คลองวาฬ อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11279) 11279 อาคารเรียน งานหลังคาเมทลัชีส งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นสามร้อยยอด (บญุรักอุทศิ) ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11280) 11280 อาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นหนองตะเภา ต.หนิเหล็กไฟ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11281) 11281 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน 
โรงเรียนบา้นหว้ยมงคล ต .ทบัใต้ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11282) 11282 อาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้ง 
โรงเรียนบา้นหนองพรานพกุ ต.ทบัใต้ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11283) 11283 อาคารเรียน งานฝาผนัง
โรงเรียนบา้นหนองพลับ ต.หนองพลับ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11284) 11284 อาคารเรียน งานพืน้คอนกรีต งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานพืน้ทางเทา้ 
โรงเรียนบา้นปา่ถล่ม ต.สามกระทาย อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11285) 11285 อาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นหนองคาง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11286) 11286 อาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้ง อาคารหอ้งสมุด งานพืน้ปกูระเบือ้ง 
โรงเรียนบา้นหนองเตาปนู ต.กุยเหนือ อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11287) 11287 อาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้ง อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานหลัคาเมทลัชีส  โรงเรียนบา้นดอน
กลาง ต.สามกระทาย อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              



     หนา้ที ่457

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11288) 11288 อาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานรางน้้า อาคารอเนกประสงค์ งานรางน้้า 

โรงเรียนบา้นหนองจิก ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
150,000              

 (11289) 11289 อาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้ง  งานปกูระเบือ้งพืน้ผนัง โรงเรียนบา้นลาดวิถี ต .ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.
ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11290) 11290 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน งานประตูเหล็ก
โรงเรียนวัดดอนยายหนู ต.ดอนยายหนู อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11291) 11291 อาคารเรียน งานพืน้ปกูรเบือ้ง งานทาสี
โรงเรียนบา้นเนินพยอม ต.บงึนคร อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11292) 11292 อาคารเรียน งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ 
โรงเรียนบา้นหนองน้้ากลัด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11293) 11293 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน งานทาสี 
โรงเรียนนเรศวรหว้ยผ้ึง ต.หว้ยสัตว์ใหญ่ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11294) 11294 อาคารเรียน งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาเมทลัชีส โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บา้นหนองแก) ต.ไร่
ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11295) 11295 อาคารเรียน งานร้ือถอน งานประตู-หน้าต่าง งานฝ้าเพดาน ระบบไฟฟา้
โรงเรียนบา้นเขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11296) 11296 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นหว้ยไทรงาม ต .หนองพลับ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11297) 11297 อาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้ง 
โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11298) 11298 อาคารเรียน งานฝาผนัง
โรงเรียนบา้นวังข่อย ต.ทบัใต้ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11299) 11299 อาคารเรียน งานประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นเขาโปง่ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11300) 11300 อาคารเรียน งานผนัง งานคอนกรีต
โรงเรียนบา้นไร่เก่าสามร้อยยอด ต .ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11301) 11301 อาคารเรียน งานประตู-หน้าต่างเหล็กดัด
โรงเรียนบา้นดอนบอ่กุ่ม ต.ดอนยายหนู อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11302) 11302 อาคารเรียน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นบางป ูต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11303) 11303 อาคารเรียน งานทาสี งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานประตู โรงเรียนบา้นวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) ต.หนองตา
แต้ม อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11304) 11304 อาคารเรียน งานหลังคา งานหน้าต่าง
โรงเรียนบา้นใหม่ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11305) 11305 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคาเมทลัชีส งานทาสี อาคารโรงเรียนอาหาร งานหลังคาเมทลัชีส 
โรงเรียนบา้นเนินพยอมสาขาบงึนคร ต .บงึนคร อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11306) 11306 โรงอาหาร งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนอนุบาลกุยบรีุ(วัดวังยาว) ต.กุยบรีุ อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

200,000              

 (11307) 11307 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นปากน้้าปราณ ต.ปากน้้าปราณ อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              



     หนา้ที ่458

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11308) 11308 อาคารเรียน งานหลังคาเมทลัชีส 

โรงเรียนบา้นหนองยิงหมี ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์
150,000              

 (11309) 11309 อาคารอเนกประสงค์ งานผนัง งานทาสี
โรงเรียนบา้นหนองขาม ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11310) 11310 อาคารเรียน งานหลังคาเมทลัชีส 
โรงเรียนบา้นต้าหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) ต.เขาน้อย อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11311) 11311 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาเมทลัชีส
โรงเรียนบา้นทบัใต้ ต.ทบัใต้ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11312) 11312 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร งานถมดิน งานพืน้คอนกรีต งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสี งานหลังคาเมทลัชีส 
โรงเรียนอนุบาลหวัหนิ(บา้นหนองขอน) ต.หนิเหล็กไฟ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11313) 11313 อาคารเรียน งานเทพืน้ งานหลังคาเมทลัชีส งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นหนองตาเย็น ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11314) 11314 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นพนุ้อย ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11315) 11315 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา
โรงเรียนบา้นหาดขาม ต.หาดขาม อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11316) 11316 อาคารเรียน งานหลังคาเมทลัชีส
โรงเรียนวัดกุยบรีุ ต.กุยบรีุ อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11317) 11317  งานหลังคาเมทลัชีส โรงเรียนบา้นรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              
 (11318) 11318 อาคารเรียน งานหลังคาเมทลัชีส งานทาสี งานประตู-หน้าต่าง โรงเรียนบา้นปรือน้อย ต.ปากน้้าปราณ อ.ปราณบรีุ

 จ.ประจวบคีรีขันธ์
150,000              

 (11319) 11319 ส้วม งานร้ือถอน งานหลังคา งานผนัง งานพืน้/ผนัง งานประตู งานสุขภณัฑ์ ระบบประปา
โรงเรียนวไลย ต.หนองพลับ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11320) 11320 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาเมทลัชีส
โรงเรียนบา้นทุง่ยาว ต.ทบัใต้ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11321) 11321 อาคารเรียน งานประตู งานทาสี
โรงเรียนบา้นยางชุม ต.หาดขาม อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11322) 11322 ส้วม งานร้ือถอน งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานผนัง งานประตู งานคอนกรีต  งานสุขภณัฑ์ ระบบไฟฟา้ -ประปา งานฝ้า
เพดาน งานทาสี งานหลังคา งานสุขาภบิาล งานพืน้คอนกรีต อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาเมทลัชีส 
โรงเรียนบา้นวังก์พง(รัฐราษฏร์บ้ารุง)มิตรภาพที1่58 ต.วังก์พง อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11323) 11323 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11324) 11324 อาคารเรียน งานหลังคา
โรงเรียนบา้นโปง่กะสัง ต.หาดขาม อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11325) 11325 อาคารเรียน งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ งานทาสี งานกระจก บา้นพกัภารโรง งานฝ้าเพดาน งานประตู -
หน้าต่าง งานกระจก
โรงเรียนวัดนาหว้ย ต.ปราณบรีุ อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11326) 11326 อาคารประกอบ งานพืน้คอนกรีต งานผนัง งานประตู -หน้าต่าง โรงเรียนบา้นหนองเหยีง ต .หนิเหล็กไฟ อ.หวัหนิ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11327) 11327 อาคารเรียน งานหลังคา โรงเรียนบา้นไร่บน ต.หาดขาม อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              



     หนา้ที ่459

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11328) 11328 อาคารเรียน งานหลังคาเมทลัชีส งานพืน้คอนกรีต โรงเรียนบา้นหนองซอ ต.หนิเหล็กไฟ อ.หวัหนิ จ.

ประจวบคีรีขันธ์
100,000              

 (11329) 11329 อาคารเรียน งานทาสี โรงเรียนวัดทุง่น้อย ต.เขาแดง อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              
 (11330) 11330 อาคารอเนกประสงค์  งานหลังคา งานผนัง 

โรงเรียนบา้นเนินกรวด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
100,000              

 (11331) 11331 อาคารอเนกประสงค์ งานผนัง งานหลังคา งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสี
โรงเรียนบา้นหว้ยพลับ ต.หนองแต้ม อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11332) 11332 อาคารอเนกประสงค์ งานประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นหนองคร้า ต.หนิเหล็กไฟ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11333) 11333 อาคารเรียน งานหลังคา โรงเรียนบา้นพใุหญ่ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              
 (11334) 11334 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาเมทลัชีส

โรงเรียนบา้นส้าโหรง ต.สามกระทาย อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์
100,000              

 (11335) 11335 อาคารเรียน งานทาสี
โรงเรียนบา้นหนองกา ต.ปราณบรีุ อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11336) 11336 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนดีมากาเร็ดฟลุเลอร์ ต.หาดขาม อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11337) 11337 อาคารเรียน งานทาสี
โรงเรียนบา้นหนองหมู ต.กุยบรีุ อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11338) 11338 อาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นบน ต.กุยบรีุ อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11339) 11339 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นสามกระทาย ต.สามกระทาย อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11340) 11340 โรงอาหาร งานพืน้ปกูระบือ้ง บา้นพกัครู งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานประตู  โรงเรียนละเมาะ 
ต.หนองพลับ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11341) 11341 อาคารเรียน งานทาสี งานอเนกประสงค์ งานทาสี โรงเรียนบา้นปากเหมือง ต.กุยเหนือ อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              

 (11342) 11342 อาคารเรียน งานรางน้้า งานพืน้ปกูระเบือ้ง ศาลาพกัร้อน งานหลังคา งานประตู -หน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานทาสี
 มม.
โรงเรียนบา้นหนองเปา่ปี ่ต .ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11343) 11343 อาคารอเนกประสงค์ งานผนัง งานทาสี งานประตู-หน้าต่าง โรงเรียนบา้นคอกช้างพฒันา ต.หนองพลับ อ.หวัหนิ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11344) 11344 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาเมทลัชีส
โรงเรียนสามแยกปา่ถล่ม ต .สามกระทาย อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11345) 11345 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานหลังคา โรงเรียนบา้นหนองไทร ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.
ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11346) 11346 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานประตูเหล็ก โรงเรียนบา้นสิบสองหุน้ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.
ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11347) 11347 อาคารเรียน งานประตู-หน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์ งานประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นหนองกระทงิ ต .กุยบรีุ อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (11348) 11348 อาคารเรียน งานทาสี โรงเรียนบา้นหนองบวั ต.กุยเหนือ อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              



     หนา้ที ่460

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11349) 11349 อาคารเรียน งานทาสี  โรงเรียนชลประทานปราณบรีุสาขาบา้นวังปลา ต .เขาจ้าว อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              

 (11350) 11350 บา้นพกัครู งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานหลังคาเมทลัชีส
โรงเรียนบา้นดอนมะขาม ต.ดอนยายหนู อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (11351) 11351 งานคอนกรีต โรงเรียนบา้นหนองเกด ต.หาดขาม อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              
 (11352) 11352 งานร้ัวคอนกรีต โรงเรียนอนุบาลปราณบรีุ(บา้นเมืองเก่า) ต.ปราณบรีุ อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 200,000              
 (11353) 11353 ลานอเนกประสงค์ งานพืน้คอนกรีต

โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ ต.หนองพลับ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์
200,000              

 (11354) 11354 งานคอนกรีต โรงเรียนอานันท ์ต.หว้ยสัตว์ใหญ่ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              
 (11355) 11355 งานคอนกรีต โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ ต.บงึนคร อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              
 (11356) 11356 ร้ัว งานทาสี โรงเรียนบา้นหนองหอย ต.วังก์พง อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              
 (11357) 11357 งานพืน้คอนกรีต โรงเรียนบา้นศาลาลัย ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              
 (11358) 11358 งานคอนกรีต โรงเรียนบา้นนาวัลเปรียง ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              
 (11359) 11359 งานร้ัวคอนกรีต โรงเรียนบา้นหวัตาลแถว ต .สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              
 (11360) 11360 งานร้ัวคอนกรีต โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต.ทบัใต้ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              
 (11361) 11361 ลานอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นเกาะไผ่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
100,000              

 (11362) 11362 งานร้ัวคอนกรีต  โรงเรียนบา้นวังโบสถ์ ต.หนิเหล็กไฟ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              
 (11363) 11363 งานร้ัวคอนรีต  โรงเรียนบา้นวังยาว ต.วังก์พง อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              
 (11364) 11364 งานร้ัวคอนกรีต โรงเรียนชลประทานปราณบรีุ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              
 (11365) 11365 งานร้ัวคอนกรีต โรงเรียนบา้นหนองกระทุม่ ต .หนองพลับ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              
 (11366) 11366 งานร้ัวคอนกรีต

โรงเรียนบา้นเกาะนาน้อย ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
100,000              

 (11367) 11367 งานร้ัวคอนกรีต โรงเรียนบา้นหนองข้าวเหนียว ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000              
 (11368) 11368 ลานอเนกประสงค์  งานคอนกรีตโรงเรียนสพป .ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบรีุ จ.

ประจวบคีรีขันธ์
300,000              

 (11369) 11369 งานประตูเล่ือน ซ่อมแซมร้ัว ตาข่ายโรงเรียนบา้นหนองกระทุม่ ต .ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11370) 11370 เปล่ียนไม้ฝา ทาสีโรงเรียนวัดไผ่งาม ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11371) 11371 เปล่ียนหลังคาสังกะสีโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11372) 11372 เปล่ียนวงกบหน้าต่าง เสา คาน งานพืน้โรงเรียนวัดดงบงั (ดงบงับ้ารุงวิทย์) ต.ดงบงั อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 100,000              

 (11373) 11373 ขัดพืน้อาคารเรียน ทายูรีเทนโรงเรียนวัดอินทาราม ต.บางยาง อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11374) 11374 ร้ัวคอนกรีตโชว์แนวโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11375) 11375 ถมดินลูกรังโรงเรียนบา้นแหลมหนิ ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 200,000              
 (11376) 11376 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นวังทะลุ ต .กรอกสมบรูณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11377) 11377 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ ต .ศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11378) 11378 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง  ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบฝุ้าย ต.บฝุ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11379) 11379 ต่อเติมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนวัดโคกเขื่อน ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 99,000                
 (11380) 11380 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองแก้มช้้า ต .โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11381) 11381 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนชุมชนบา้นเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) ต.หวัหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11382) 11382 ฝ้าเพดาน ทาสี เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาส้วมโรงเรียนบา้นเนินหอม ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              



     หนา้ที ่461

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11383) 11383 เปล่ียนฝา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองเต่า ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11384) 11384 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนวัดทา้วอู่ทอง ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11385) 11385 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ต.โนนหอ้ม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11386) 11386 เปล่ียนหลังคา พร้อมโครงเคร่าโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที ่76 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              

 (11387) 11387 เปล่ียนกระเบือ้งพืน้ กระจกช่องแสง ทาสีโรงเรียนบา้นโปง่ตะเคียน ต .ศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11388) 11388 เทคอนกรีตโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต .บฝุ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11389) 11389 เทคอนกรีตโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11390) 11390 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นด่าน ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11391) 11391 เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดพรหมรังษมีิตรภาพที ่1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11392) 11392 ต่อเติมกันสาดโรงเรียนบา้นหนองงูเหลือม ต.บางพลวง อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11393) 11393 ปกูระเบือ้งพืน้ โรงเรียนวัดสระข่อย ต .ศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11394) 11394 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นแหลมไผ่ ต .ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11395) 11395 เปล่ียนฝา ทาสีโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ ์ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 99,000                
 (11396) 11396 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดล้าดวน ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11397) 11397 ประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา ต.วัดโบสถ์ อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              

 (11398) 11398 เปล่ียนหลังคาพร้อมโครงเคร่าโรงเรียนวัดคู้ล้าพนั ต.คู้ล้าพนั อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบรีุ 97,200                
 (11399) 11399 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดศรีมงคล ต .ดงบงั อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11400) 11400 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนวัดบา้นโง้ง ต .โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 62,300                
 (11401) 11401 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบรีุ ต .บา้นพระ อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11402) 11402 เปล่ียนพืน้ไม้โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ต.บางกระเบา อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11403) 11403 เทถนนคอนกรีตโรงเรียนประชุมเขตศึกษา ต.บา้นสร้าง อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11404) 11404 ฝ้าเพดาน ทาสี ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ต.กรอกสมบรูณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 200,000              
 (11405) 11405 เปล่ียนประตู ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นบางขาม ต.บางขาม อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11406) 11406 เปล่ียนฝ้า ทาสีโรงเรียนวัดแสงสว่าง ต.ศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบรีุ 99,700                
 (11407) 11407 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดหวักรด ต .บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11408) 11408 หลังคากันสาด  งานตอม่อโรงเรียนบา้นปรือวายใหญ่ ต .หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11409) 11409 ทาสี โรงเรียนบา้นโคกกระเจียว ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11410) 11410 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหว้าเอน ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 149,100              
 (11411) 11411 กระเบือ้งหลังคา เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นเขานันทา ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11412) 11412 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนวัดเนินสูง ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 99,500                
 (11413) 11413 เทถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น ต.บางยาง อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11414) 11414 กระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดใหม่กวางทอง ต.ค้าโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 96,500                
 (11415) 11415 เคอนกรีต ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นขอนขว้าง ต .ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11416) 11416 ปกูระเบือ้งพืน้ เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดนพคุณทอง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11417) 11417 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทาสี  ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นทา่ตูม ต .ทา่ตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11418) 11418 หลังคาเมลทอลชีสโรงเรียนวัดบา้นโนน ต.ดงบงั อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11419) 11419 ปกูระเบือ้งพืน้ กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดหนองหชู้าง ต .หวัหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 96,500                
 (11420) 11420 เทถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดหนองคุ้ม ต.ค้าโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11421) 11421 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยเกษยีร ต .เนินหอม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11422) 11422 กระเบือ้งหลังคา พร้อมโครงเคร่าเหล็กลานสุขภาพโรงเรียนวัดบางคาง ต .รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              

 (11423) 11423 เปล่ียนพืน้ ฝาไม้ เสา ประตู หลังคา บา้นพกัครูโรงเรียนวัดบางกระเบา ต .บางกระเบา อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 150,000              

 (11424) 11424 ร้ัวคอนกรีต ประตูเล่ือนหน้าโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองโพรง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11425) 11425 เปล่ียนพืน้ไม้ ฝาผนังโรงเรียนวัดเนินไม้หอม ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11426) 11426 ต่อเติมหลังคา เทพืน้คอนกรีต ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโคกพนมดี ต.ศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11427) 11427 ติดต้ังกันสาดพร้อมโครงเหล็กโรงเรียนบา้นปากคลองบางกระดาน ต .บางแตน อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11428) 11428 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมพร้อมทอ่ระบายน้้าทิง้ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดเนินผาสุก ต .หวัหว้า อ.ศรีมหา

โพธิ จ.ปราจีนบรีุ
100,000              

 (11429) 11429 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดตะเคียนทอง ต .ค้าโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 99,000                
 (11430) 11430 ทาสี กระเบือ้งหลังคา  ปรับปรุงส้วมโรงเรียนบา้นดงบงั ต .ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11431) 11431 เทถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส ต.ค้าโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11432) 11432 เปล่ียนเสา พืน้ไม้ ฝาไม้ หน้าต่างโรงเรียนบา้นดงกระทงยาม ต .ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11433) 11433 เปล่ียนฝ้าเพดาน กระเบือ้งพืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นโปง่กะพอ้ ต .หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11434) 11434 เทถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ต.บา้นหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11435) 11435 ต่อเติมหลังคากันสาด  กระเบือ้งหลังคา โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ต .บา้นทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 97,300                
 (11436) 11436 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนวัดทุง่ตะลุมพกุ ต.โนนหอ้ม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11437) 11437 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดหาดสะแก ต.ทา่งาม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11438) 11438 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดประชาวาส ต.โนนหอ้ม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11439) 11439 เปล่ียนฝาไม้โรงเรียนวัดบา้นพระ ต.บา้นพระ อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11440) 11440 เปล่ียนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่าโรงเรียนบา้นหนองชะอม ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11441) 11441 เปล่ียนหลังคาเมลทอลชีสโรงเรียนวัดสัมพนัธ์ ต.สัมพนัธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11442) 11442 ปกูระเบือ้งพืน้ กระเบือ้งหลังคา วางทอ่ระบายน้้าโรงเรียนเมืองปราจีนบรีุ ต .หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.

ปราจีนบรีุ
150,000              

 (11443) 11443 เทคอนกรีตลานกีฬาโรงเรียนบา้นว่านบา้นด่าน ต.บฝุ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11444) 11444 ปรับปรุงแสงสว่างภายในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดทุง่สบก ต .ค้าโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11445) 11445 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนวัดหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11446) 11446 เทคอนกรีตหน้าเสาธงโรงเรียนชุมชนวัดบางแตน ต.บางแตน อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11447) 11447 เปล่ียนหลังคาเปน็เมลทอลชีทโรงเรียนบา้นโปง่ไผ่ ต.ทา่ตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11448) 11448 กันสาดพร้อมโครงเหล็กโรงเรียนวัดพกิุลวนาราม ต.บางพลวง อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11449) 11449 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังขอน ต .กรอกสมบรูณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11450) 11450 ทาสีใต้ถุนสูงอาคารใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนวัดเทพพทิกัษบ์ญุญาราม ต .บางยาง อ.บา้น

สร้าง จ.ปราจีนบรีุ
100,000              

 (11451) 11451 เปล่ียนฝ้าเพดาน  ฝาผนังโรงเรียนวัดกระทุม่แพว้ ต .กระทุม่แพว้ อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11452) 11452 เปล่ียนฝาไม้ ทาสี เปล่ียนโครงเคร่าโรงเรียนวัดมูลเหล็ก ต.บา้นสร้าง อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11453) 11453 ต่อเติมหลังคาโดมโรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11454) 11454 ปรับปรุงส้วม ปกูระเบือ้งพืน้ โรงเรียนอนุบาลวัดบา้นสร้าง ต .บา้นสร้าง อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 149,200              
 (11455) 11455 เทคอนกรีตโรงเรียนวัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ์) ต.ทา่งาม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11456) 11456 เทคอนกรีตโรงเรียนวัดเลียบ(หร้่าวิทยานุกูล) ต.ทา่งาม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11457) 11457 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 200,000              



     หนา้ที ่463

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11458) 11458 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนบา้นบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) ต.บางปลาร้า อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11459) 11459 ซ่อมแซมบา้นพกัครู เทพืน้ใต้ถุน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรีุ ต .หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.

ปราจีนบรีุ
200,000              

 (11460) 11460 ปกูระเบือ้งใต้ถุนอาคาร ต่อเติมกันสาด โรงเรียนวัดสระมะเขือ ต.โคกปบี อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบรีุ 99,200                
 (11461) 11461 เทคอนกรีตโรงเรียนวัดบพุพาราม ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11462) 11462 หอ้งส้วม และสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในส้านักงานใหเ้อื้อต่อการปฏบิติังาน โรงเรียนสพป .ปราจีนบรีุ 

เขต 1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ
300,000              

 (11463) 11463 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 2 หลัง 8 หอ้ง งานพืน้โรงเรียนบา้นบพุราหมณ์ ต .บพุราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 200,000              

 (11464) 11464 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานหลังคา อาคารเรียน แบบ 008 งานหลังคาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บา้นลาด
ตะเคียน) ต.ลาดตะเคียน อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

199,900              

 (11465) 11465 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 หลังที ่3 งานพืน้โรงเรียนบา้นเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 200,000              

 (11466) 11466 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 หลังที ่3 งานพืน้โรงเรียนบา้นวังดินสอ ต.วังทา่ช้าง อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11467) 11467 อาคารเรียน แบบ 008 กรมสามัญ งานหลังคา งานผนังโรงเรียนบา้นกุงประชาสรรค์ ต .บอ่ทอง อ.กบนิทร์บรีุ จ.

ปราจีนบรีุ
150,000              

 (11468) 11468 อาคารเรียน แบบ 008 งานพืน้โรงเรียนอนุบาลนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11469) 11469 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคา โรงเรียนวัดโคกปา่แพง ต .กบนิทร์ อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11470) 11470 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นทบัลาน ต .บพุราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11471) 11471 อาคารเรียน แบบสปช.105/29 ขนาด 8 หอ้งเรียน งานหลังคา ผนัง ประตูโรงเรียนบา้นเขาด้วน ต .ย่านรี อ.

กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ
150,000              

 (11472) 11472 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นเขาลูกช้าง ต.ลาดตะเคียน อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              

 (11473) 11473 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นพระปรง ต.บา้นนา อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11474) 11474 อาคารเรียน แบบ สปช.รย.106/43 3 หอ้งเรียน งานหลังคา พืน้โรงเรียนบา้นชงโคสันติสุขวิทยาคาร ต .แก่งดินสอ

 อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ
148,800              

 (11475) 11475 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานพืน้ อาคารเรียน แบบ 008 ทาสีโรงเรียนอนุบาลกบนิทร์บรีุ ต.เมืองเก่า อ.กบนิทร์บรีุ 
จ.ปราจีนบรีุ

150,000              

 (11476) 11476 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 2 หลัง งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบอ่ทองวิทยา ต .บอ่ทอง อ.
กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

150,000              

 (11477) 11477 อาคารอนุบาล อาคาร ป.1ก อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต.นนทรี อ.
กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

150,000              

 (11478) 11478 อาคารเรียน ป.1 ก งานพืน้โรงเรียนบา้นวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11479) 11479 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนวัดวัฒนารังษ ีต.บา้นนา อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11480) 11480 หอ้งเรียน อาคาร ป.1 ก งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นแก่งดินสอ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11481) 11481 หอ้งเรียนชั้น ป.4, ป.5 และอนุบาล 2 งานพืน้ ปกูระเบือ้ง งานประตู-หน้าต่าง เปล่ียนหน้าต่าง ประตู เหล็กดัด 

งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองศรีวิชัย ต.วังดาล อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ
150,000              

 (11482) 11482 หอ้งเรียน อาคาร สปช .105/29 งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นอุดมบรรพต ต .แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 150,000              

 (11483) 11483 อาคารเรียน สปช.102/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11484) 11484 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 5 หอ้งเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองตามัน่ ต .เขาไม้แก้ว อ.กบนิทร์บรีุ จ.

ปราจีนบรีุ
150,000              

 (11485) 11485 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นคลองอุดม ต.หนองกี่ อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11486) 11486 อาคารเรียน แบบ สปช.รย.106/43 งานมุงหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นโนนสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11487) 11487 อาคารเรียน แบบ ป.1ก 2 หลัง งานทาสีโรงเรียนบา้นเขาถ้า้ ต.วังทา่ช้าง อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11488) 11488 อาคารเรียน แบบ ป.1ก อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นขุนศรี ต.บพุราหมณ์ อ.

นาดี จ.ปราจีนบรีุ
100,000              

 (11489) 11489 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน พืน้โรงเรียนบา้นทา่อุดม ต.นาแขม อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11490) 11490 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นช้าโสม ต.กบนิทร์ อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11491) 11491 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนวัดจันทรังษถีาวร ต .วังตะเคียน อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 81,500                
 (11492) 11492 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานพืน้ ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองร่วม ต .ลาดตะเคียน อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11493) 11493 อาคารเรียน แบบ ป.1ก 2 หอ้งเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนแสนสุข ต .นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11494) 11494 อาคารอนุบาล (แบบสร้างเอง) งานหลังคา พืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .นนทรี อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 80,900                
 (11495) 11495 อาคารเรียน แบบ ป.1ก หลังที ่1 ทาสี อาคารอเนกประสงค์ ทาสีโรงเรียนบา้นคลองระก้า ต .วังตะเคียน อ.

กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ
100,000              

 (11496) 11496 อาคารเรียน แบบ สปช.รย.106/43 ทาสี อาคารแบบสร้างเอง ทาสี ส้วม แบบ 601/26 2 ที ่งานผนัง ส้วมแบบ
สร้างเอง 4 ที ่งานผนังโรงเรียนวัดเนินสูง ต.วังตะเคียน อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

100,000              

 (11497) 11497 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้โรงเรียนบา้นปราสาท ต .หาดนางแก้ว อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11498) 11498 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานพืน้โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม ต .วังดาล อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11499) 11499 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังบวัทอง ต .หาดนางแก้ว อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11500) 11500 อาคารเรียน แบบ ป.1ข 7 หอ้งเรียน เปล่ียนประตูโรงเรียนวัดวังหวาย ต.วังดาล อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 99,700                
 (11501) 11501 อาคารเรียน แบบ ป.1ก หลังที ่1 งานหลังคา งานหลังคา โรงเรียนบา้นทด ต .หนองกี่ อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              

 (11502) 11502 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคา  อาคารอเนกประสงค์ (หอ้งสมุด โรงอาหาร) งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคก
สว่าง ต.ย่านรี อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

100,000              

 (11503) 11503 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานหลังคา พืน้โรงเรียนวัดปากน้้า ต .บอ่ทอง อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11504) 11504 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 เปล่ียนเชิงชายโรงเรียนบา้นโคกหอม ต.

เมืองเก่า อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ
98,800                

 (11505) 11505 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานผนัง ทาสี อาคารอเนกประสงค์ แบบ สามัญ/336 งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้น
หนองจิก ต.วังดาล อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

100,000              

 (11506) 11506 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองมันปลา ต.นาแขม อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11507) 11507 อาคารเรียน แบบ ป.1ก  3 หอ้งเรียน หลังที ่1 งานหลังคาโรงเรียนบา้นแก่ง ต.วังตะเคียน อ.กบนิทร์บรีุ จ.

ปราจีนบรีุ
100,000              

 (11508) 11508 หอ้งเรียนอาคารเรียน แบบ ป.1 ข หลังที ่1 งานทาสี โรงเรียนวัดปากแพรก ต.กบนิทร์ อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              

 (11509) 11509 อาคารเรียน แบบ ป.1ก ทาสีโรงเรียนบา้นหนองไผ่ล้อม ต.บอ่ทอง อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11510) 11510 อาคารเรียน อนุบาล งานหลังคาโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ต .นนทรี อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11511) 11511 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานทาสีโรงเรียนบา้นเขาดิน(ประชาอุทศิ) ต.หาดนางแก้ว อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11512) 11512 อาคารเรียน แบบ ป.1ก หลังที ่1 งานหลังคา โรงเรียนบา้นหนองตะแบก ต .สะพานหนิ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11513) 11513 อาคารเรียน แบบ ป.1ก หลังที ่2 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองช้างลง ต .กบนิทร์ อ.กบนิทร์บรีุ จ.

ปราจีนบรีุ
100,000              



     หนา้ที ่465

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11514) 11514 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดตันทาราม ต.นนทรี อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11515) 11515 อาคารเรียน แบบ ป.1ก 3 หอ้งเรียน งานหลังคา โรงเรียนวัดย่านรี ต .ย่านรี อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11516) 11516 อาคารหอ้งสมุด งานมุงหลัง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นทา่สะตือ ต .แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11517) 11517 โรงฝึกงาน งานหลังคา โรงเรียนบา้นโคกกระทอ้น ต .ลาดตะเคียน อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 145,900              
 (11518) 11518 หอ้งสมุด งานหลัง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นคลองหนัแดง ต .วังทา่ช้าง อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11519) 11519 อาคารโรงฝึกงาน ฝ้าเพดาน ประตู-หน้าต่าง ส้วม (แบบสร้างเอง) งานพืน้ สุขภณัฑ์ โรงเรียนบา้นนาคลองกลาง ต .

เขาไม้แก้ว อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ
99,800                

 (11520) 11520 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบรรหารวิทยา ต .เมืองเก่า อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              

 (11521) 11521 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต .สะพานหนิ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 150,000              

 (11522) 11522 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ/336 งานฝ้าเพดาน พืน้ โรงเรียนบา้นโคกส้ัน ต.หนองกี่ อ.กบนิทร์บรีุ จ.
ปราจีนบรีุ

150,000              

 (11523) 11523 อาคารอเนกประสงค์ (หอ้งสมุด) งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ต.วังดาล อ.กบนิทร์บรีุ จ.
ปราจีนบรีุ

149,900              

 (11524) 11524 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานหลังคา ประตู พืน้ โรงเรียนบา้นตรอกปลาไหล ต .ย่านรี อ.กบนิทร์
บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

149,700              

 (11525) 11525 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู โรงเรียนบา้นคลองมะไฟ ต.แก่งดินสอ อ.
นาดี จ.ปราจีนบรีุ

150,000              

 (11526) 11526 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานประตู พืน้โรงเรียนวัดสารวนาราม ต.ส้าพนัตา อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11527) 11527 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นบพุราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ต .บพุราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11528) 11528 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) งานพืน้ โรงเรียนบา้นหนองหอย ต .วังตะเคียน อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11529) 11529 อาคารอเนกประสงค์ หลังที ่1 งานพืน้ โรงเรียนบา้นหนองอนามัย ต .นนทรี อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11530) 11530 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบา้นเขาปนู ต .วังทา่ช้าง อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11531) 11531 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานผนัง ร้ัว ทาสี งานภมูิทศัน์ ร้ัว-ประตูโรงเรียนวัดรัตนชมภ ูต.วังดาล อ.

กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ
100,000              

 (11532) 11532 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานฝ้าเพดาน ประตู-หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นทุง่แฝก ต .ทุง่โพธิ์ อ.นาดี จ.
ปราจีนบรีุ

100,000              

 (11533) 11533 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นทุง่แฝก ต .กบนิทร์ อ.กบนิทร์บรีุ จ.
ปราจีนบรีุ

99,200                

 (11534) 11534 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานหลังคา โครงสร้าง โรงเรียนบา้นหนองหวัช้าง ต .นนทรี อ.กบนิทร์บรีุ จ.
ปราจีนบรีุ

93,400                

 (11535) 11535 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ/336 งานผนัง ทาสี ประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นโคกลาน ต.หนองกี่ อ.กบนิทร์
บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

100,000              

 (11536) 11536 ส้วม แบบ 401 แบบ สปช.601/26 จ้านวน 2 หลัง งานพืน้ ผนัง สุขภณัฑ์โรงเรียนชุมชนบา้นส้าพนัตา ต .ส้าพนั
ตา อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ

150,000              

 (11537) 11537 ส้วม แบบอื่น ๆ งานฐานราก โครงสร้าง ผนัง ประตู สุขภณัฑ์ ทาสี ระบบบ้าบดัโรงเรียนบา้นหนองสัง (ไลอุทศิ) ต.
บา้นนา อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

100,000              

 (11538) 11538 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา ผนัง พืน้ สุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นเขากระแต ต .วังตะเคียน อ.กบนิทร์บรีุ จ.
ปราจีนบรีุ

100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (11539) 11539 ส้วมแบบ สปช.601/26 งานหลังคา โครงสร้าง ถนนโรงเรียนบา้นหนองตลาด ต .ลาดตะเคียน อ.กบนิทร์บรีุ จ.

ปราจีนบรีุ
100,000              

 (11540) 11540 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ งานหลังคา ทาสี ปา้ยโรงเรียนโรงเรียนวัดหาดสูง ต .หาดนาง
แก้ว อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

100,000              

 (11541) 11541 บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ หลังที ่1 งานพืน้ ผนัง ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นทุง่โพธิ์ ต .ทุง่โพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 200,000              

 (11542) 11542 บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ งานประตู-หน้าต่าง งานหลังคาโรงเรียนบา้นโปร่งสะเดา ต .เขาไม้แก้ว อ.กบนิทร์บรีุ 
จ.ปราจีนบรีุ

92,200                

 (11543) 11543 บา้นพกัครู แบบสร้างเอง งานหลังคา ผนัง ประตู สุขภณัฑ์ ทาสีโรงเรียนบา้นกระเดียง ต .นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 99,000                

 (11544) 11544 บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ งานประตู-หน้างต่าง งานหลังคา โรงเรียนบา้นคลองเจ้าแรง ต .เขาไม้แก้ว อ.กบนิทร์
บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

92,200                

 (11545) 11545 งานภมูิทศัน์ ร้ัวมาตรฐาน แบบลวดหนาม 7 เส้นโรงเรียนบา้นวังกวาง ต.วังทา่ช้าง อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11546) 11546 งานภมูิทศัน์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นไทยเจริญ ต .วังทา่ช้าง อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11547) 11547 งานภมูิทศัน์ ทาสี ร้ัว โรงเรียนวัดศรีสวัสด์ิ ต .นาแขม อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11548) 11548 งานภมูิทศัน์ ถนนคอนกรีต (คสล.)โรงเรียนวัดสระดู่(บูบ่้ารุงวิทย์) ต.กบนิทร์ อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11549) 11549 งานภมูิทศัน์ สนามบาสเก็ตบอล งานพืน้โรงเรียนบา้นบเุส้ียว ต .บา้นนา อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 149,400              
 (11550) 11550 งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร-ผิวถนนโรงเรียนวัดราษฎร์รังษ ีต.เมืองเก่า อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11551) 11551 งานภมูิทศัน์ สนามฟตุบอล งานขุดพืน้ ปรับระดับสนามโรงเรียนบา้นคลองตาหมืน่ ต .ทุง่โพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 150,000              

 (11552) 11552 งานภมูิทศัน์ ถนนหน้าอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช .203/26 โรงเรียนบา้นหนองนาใน ต.บา้นนา อ.กบนิทร์บรีุ
 จ.ปราจีนบรีุ

99,800                

 (11553) 11553 งานภมูิทศัน์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นไผ่ ต .เมืองเก่า อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11554) 11554 งานภมูิทศัน์ ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองแหน ต .ส้าพนัตา อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11555) 11555 งานภมูิทศัน์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก ต.หนองกี่ อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11556) 11556 งานภมูิทศัน์ ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นวังรี ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11557) 11557 งานภมูิทศัน์ ถนนหน้าอาคารอเนกประสงค์ (หอ้งสมุดแบบสร้างเอง)โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต.วังทา่ช้าง อ.

กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ
99,800                

 (11558) 11558 งานภมูิทศัน์ รางระบายน้้าโรงเรียนวัดเกาะแดง ต .วังดาล อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 97,700                
 (11559) 11559 งานภมูิทศัน์ ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นซ่ง ต .ย่านรี อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11560) 11560 งานภมูิทศัน์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม ต .นาแขม อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11561) 11561 อาคารเรียนแบบ ป.1ก 3 หอ้งเรียน งานประตู หน้าต่าง กระจก ทาสีโรงเรียนบา้นหนองโดน ต .บอ่ทอง อ.

กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ
100,000              

 (11562) 11562 อาคารเรียน สปช.105/29 ขนาด 8 หอ้งเรียน งานหลังคา ผนังประตู ส้วม แบบ สปช .601/26 หลังที ่2 และ 3 
งานประตูโรงเรียนบา้นโปร่งใหญ่ ต.วังทา่ฃ้าง อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

150,000              

 (11563) 11563 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้ ส้วม โรงเรียนบา้น ก.ม.80 ต.บพุราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11564) 11564 อาคารเรียน สปช. 105 จ้านวน 2 หลัง งานทาสีโรงเรียนบา้นบสูุง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11565) 11565 อาคารส้านักงาน และสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในส้านักงานใหเ้อื้อต่อการปฏบิติังาน งานพืน้ งานปรับ

ภมูิทศัน์โรงเรียนสพป.ปราจีนบรีุ เขต 2 ต.กบนิทร์ อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ
300,000              

 (11566) 11566 อาคารเรียน ป.1ก 008 งานฝ้าเพดาน ผนัง พืน้โรงเรียนวัดโคกอุดม ต.หนองกี่ อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              



     หนา้ที ่467

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11567) 11567 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นหนิเทนิ ต .แก่งดินสอ อ.นาดี จ.

ปราจีนบรีุ
150,000              

 (11568) 11568 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังมะกรูด ต.วังทา่ช้าง อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11569) 11569 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้

อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 สุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นคลองสิบสอง ต .วังทา่ช้าง อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ
150,000              

 (11570) 11570 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานหลังคา ฝ้า เพดานโรงเรียนบา้นโนนหวับงึ ต .ย่านรี อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11571) 11571 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองปรือ ต.ย่านรี อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 150,000              
 (11572) 11572 อาคารเรียน สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนสหกรณ์นิคมบา้นคลองปลาดุกลาย ต .ทุง่โพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11573) 11573 อาคาร ป.1 ก งานหลังคา งานผนัง งานสีโรงเรียนบา้นหนองคล้า ต .วังตะเคียน อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 100,000              
 (11574) 11574 บา้นพกัครู งานหลังคา ฝ้า เพดาน ผนัง ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองประดู่ ต .เขาไม้แก้ว อ.กบนิทร์บรีุ จ.

ปราจีนบรีุ
100,000              

 (11575) 11575 อาคารเรียน แบบ ป.พเิศษ งานหลังคา ฝ้าเพดาน งานพืน้ ผนัง ทาสี ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นลางา ต .หนอง
แรต อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

100,000              

 (11576) 11576 อาคารเรียน แบบ 312 งานฝ้าเพดานโรงเรียนรัชดาภเิษก ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 150,000              
 (11577) 11577 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนบา้นแคนา ต .บางเขา อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 100,000              
 (11578) 11578 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก จ้านวน 2 หลัง งานหลังคาโรงเรียนบา้นแบรอ ต.หนองแรต อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี 150,000              
 (11579) 11579 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นสระมาลา ต.คลองมานิง อ.เมืองปตัตานี 

จ.ปตัตานี
150,000              

 (11580) 11580 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานทาสีโรงเรียนอนุบาลปตัตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี 200,000              
 (11581) 11581 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นจาแบปะมิตรภาพที ่197 ต.บาโลย อ.ยะหร่ิง จ.

ปตัตานี
150,000              

 (11582) 11582 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานทาสี, อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นน้้าบอ่ ต .บา้นน้้าบอ่
 อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11583) 11583 ร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นกลาง ต.บา้นกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 100,000              
 (11584) 11584 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้, ส้วม แบบ สปช.601/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นบางหมู ต.บา้น

น้้าบอ่ อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี
100,000              

 (11585) 11585 อาคารเรียน แบบ สปช.201/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นบานา ต.บานา อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี 150,000              
 (11586) 11586 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นบดีู ต .แหลมโพธ์ อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี 200,000              
 (11587) 11587 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้, อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นสะนิง ต.บาราเฮาะ

 อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี
150,000              

 (11588) 11588 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้โรงเรียนบา้นสายหมอ ต .บางเขา อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 100,000              
 (11589) 11589 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นคาโต ต .ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 150,000              
 (11590) 11590 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่พง ต .ตะโละกาโปร์ อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี 150,000              
 (11591) 11591 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเกาะเปาะ ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 150,000              
 (11592) 11592 อาคารโรงฝึกงาน งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่ด่าน ต .ตะโละกาโปร์ อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี 150,000              
 (11593) 11593 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองแรต ต .หนองแรต อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี 150,000              
 (11594) 11594 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นรูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี 150,000              
 (11595) 11595 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/29 งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นกรือเซะ ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปตัตานี จ.

ปตัตานี
150,000              

 (11596) 11596 สนามหน้าเสาธง งานพืน้โรงเรียนบา้นบางมะรวด ต .บา้นกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 150,000              



     หนา้ที ่468

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11597) 11597 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้, อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานพืน้, สนามกีฬา งานพืน้โรงเรียนบา้นตะ

โละสะมีแล ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี
150,000              

 (11598) 11598 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้, อาคารเรียน แบบ ป.1 ข งานพืน้โรงเรียนบา้นทุง่ ต .ทา่ข้าม อ.ปะนาเระ จ.
ปตัตานี

100,000              

 (11599) 11599 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้, อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นตูเวาะ ต.จะรัง อ.
ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11600) 11600 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน, ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นปาเระ ต.บารา
โหม อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี

150,000              

 (11601) 11601 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนพระราชด้าริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปตัตานี ต.ปโุละปโุย อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 100,000              
 (11602) 11602 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนอก ต .บา้นนอก อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 150,000              
 (11603) 11603 อาคารเรียน แบบ สปช.102/28 งานหลังคา ประตูโรงเรียนบา้นคอลอตันหยง ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.

ปตัตานี
150,000              

 (11604) 11604 อาคารเรียน แบบ 017 งานพืน้, อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้โรงเรียนบา้นบอืเจาะ ต .บางป ูอ.ยะหร่ิง จ.
ปตัตานี

124,300              

 (11605) 11605 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานพืน้, อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นกะมิยอ ต.กะ
มิยอ อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี

200,000              

 (11606) 11606 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานหลังคาโรงเรียนบา้นปะกาลือสง ต .ตุยง อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 100,000              
 (11607) 11607 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้โรงเรียนบา้นรามง ต .ปยุุด อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี 100,000              
 (11608) 11608 อาคารเรียน แบบ 017 งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นตันหยงลุโละ ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี 150,000              

 (11609) 11609 อาคารหอประชุม งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นดอนนา ต .บางเขา อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 100,000              
 (11610) 11610 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู, ส้วม แบบ สปช.601/26 งานประตู อ่างล้างหน้า, ลานจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ งานพืน้โรงเรียนบา้นจะรังบองอ ต .ตะลุโบะ อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี
150,000              

 (11611) 11611 อาคารอเนกประสงค์ แบบกรมพละศึกษา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปะกาลิมาปโุระ ต .บาราเฮาะ อ.เมืองปตัตานี
 จ.ปตัตานี

100,000              

 (11612) 11612 สนามเด็กเล่น งานแผงบงัแดดพร้อมโครงคร่าวโรงเรียนบา้นใหม่ ต .เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 150,000              
 (11613) 11613 ลานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ งานพืน้, ร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นบาโงกาเซาะ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 100,000              

 (11614) 11614 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานทาสี, อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานทาสีโรงเรียนบา้นพอ่มิง่ ต .พอ่มิง่ อ.ปะนา
เระ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11615) 11615 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา รางน้้า งานพืน้โรงเรียนบา้นเฑียรยา ต .ตาแกะ อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี 150,000              

 (11616) 11616 ลานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ งานพืน้โรงเรียนบา้นกาฮง ต .บาราเฮาะ อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี 150,000              
 (11617) 11617 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้, อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้โรงเรียนบา้นฝาง ต .ตาแกะ อ.ยะหร่ิง 

จ.ปตัตานี
150,000              

 (11618) 11618 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานทาสี งานหลังคา, อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นไผ่
มัน ต.บอ่ทอง อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

100,000              

 (11619) 11619 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนบา้นชะเอาะ ต .มะนังยง อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี 150,000              
 (11620) 11620 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก พเิศษ งานทาสีโรงเรียนบา้นเกาะหม้อแกง ต .ทา่ก้าช้า อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 100,000              
 (11621) 11621 ส้วม แบบ สปช.604/45 งานหลังคา ทาสี ประตู งานพืน้, ร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นบอ่อิฐ ต.บา้นกลาง 

อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี
100,000              



     หนา้ที ่469

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11622) 11622 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานประตู, อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู, อาคารโรง

ฝึกงาน งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นมะปริง ต.จะรัง อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี
150,000              

 (11623) 11623 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบา้นทา่สู ต .บา้นน้้าบอ่ อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 150,000              
 (11624) 11624 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นควนดิน ต.บอ่ทอง อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 144,900              
 (11625) 11625 บา้นพกัครู แบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานฝ้าเพดาน  ทาสี งานพืน้ , อาคารเรียน แบบ สปช.017 งานทาสี,

 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นตะลุโบะ ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี
150,000              

 (11626) 11626 อาคารเรียน แบบ สปช.017 จ้านวน 2 หลัง งานประตู หน้าต่าง งานทาสี, อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งาน
หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนวัดมุจลินทวาปวีิหาร ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

200,000              

 (11627) 11627 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานทาสี, ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา ทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นปรัง 
ต.ทา่ก้าช้า อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

150,000              

 (11628) 11628 อาคารเรียน แบบ สปช.017 งานหลังคา ทาสี , ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นปะกา
ฮะรัง ต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี

150,000              

 (11629) 11629 สนามเด็กเล่น งานพืน้ , ลานจัดกิจกรรมการเรียนรู้  งานพืน้โรงเรียนบา้นตันหยงดาลอ ต .ตันหยงดาลอ อ.ยะหร่ิง
 จ.ปตัตานี

150,000              

 (11630) 11630 อาคารเรียนชั้นอนุบาล งานพืน้ ฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นกือยา ต .ปะกาฮะรัง อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี 150,000              
 (11631) 11631 หอ้งสมุดโรงเรียน งานผนัง ทาสี งานพืน้ ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นกูวิง ต .บานา อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี 100,000              
 (11632) 11632 ส้วม 6 ทีน่ัง่ งานประตู งานพืน้ ผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นปะกาจินอ ต .ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 100,000              
 (11633) 11633 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ขนาด 6 หอ้งเรียน งานพืน้ ทาสี, อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ขนาด 3 หอ้งเรียน 2 หลัง 

งานทาสี  โรงเรียนพฒันศึกษา ต.ปโุละปโุย อ.หนองจิก จ.ปตัตานี
150,000              

 (11634) 11634 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก 2 หลัง งานผนัง หน้าต่าง ประตู, ส้วม 3 ทีน่ัง่ งานประตู งานพืน้ ผนัง ก็อกน้้าโรงเรียน
วัดศรีสุดาจันทร์ ต.บา้นกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11635) 11635 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นบางป ูต.บางป ูอ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี 200,000              
 (11636) 11636 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานทาสี หลังคาโรงเรียนเมืองปตัตานี ต.บานา อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี 200,000              
 (11637) 11637 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคา โรงเรียนบา้นปะแดลางา ต .บอ่ทอง อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 100,000              
 (11638) 11638 อาคารอเนกประสงค์ งานทาสี, หอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ผนัง ระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้น

ตะโละ ต.ตะโละ อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี
150,000              

 (11639) 11639 อาคารเรียน แบบ สปช.201/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู โรงเรียนประชาอุทศิบา้นโคกม่วง ต.ตุยง อ.หนอง
จิก จ.ปตัตานี

150,000              

 (11640) 11640 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน ทาสี ระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นบางปลาหมอ ต .รูสะมิแล อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี 100,000              
 (11641) 11641 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นจะรัง ต.จะรัง อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี 100,000              
 (11642) 11642 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ประตู, ส้วม แบบ สปช.601/26 3 หลัง งานประตูโรงเรียนบา้นบาโลย 

ต.บาโลย อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี
150,000              

 (11643) 11643 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้, อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้, ส้วม งานพืน้, อาคารส้านักงาน งานพืน้โรงเรียน
บา้นทา่กุน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

100,000              

 (11644) 11644 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานหลังคา ทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นน้้าด้า ต .ปโุละปโุย อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 150,000              
 (11645) 11645 อาคารเรียนหอ้งอนุบาล งานหลังคา , อาคารโรงฝึกงาน งานหลังคา  โรงเรียนบา้นมะพร้าวต้นเดียว ต .ลิปะสะโง 

อ.หนองจิก จ.ปตัตานี
100,000              

 (11646) 11646 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานหลังคา ผนัง ทาสี ฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นยูโย ต .บานา อ.เมืองปตัตานี จ.
ปตัตานี

150,000              

 (11647) 11647 อาคารโรงอาหาร งานฝ้าเพดาน, ร้ัวโรงเรียน งานทาสี, ปรับปรุงทางเทา้ในโรงเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นจือโระ 
ต.บานา อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี

100,000              



     หนา้ที ่470

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11648) 11648 ปรับปรุงทางเทา้ในโรงเรียน งานพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นตือระ ต .ตันหยงดาลอ อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี 100,000              

 (11649) 11649 ลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดสุวรรณากร ต .เพชรเกษม อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 148,100              
 (11650) 11650 ปรับปรุงทางเทา้ในโรงเรียน งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นตันหยง ต .มะนังยง อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี 150,000              
 (11651) 11651 ปรับปรุงทางเทา้ในโรงเรียน งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบา้นสาบนั ต .สาบนั อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี 150,000              
 (11652) 11652 ปรับปรุงทางเทา้ในโรงเรียน งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นเตราะหกั ต .บา้นน้้าบอ่ อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 150,000              
 (11653) 11653 ปรับปรุงทางเทา้ในโรงเรียน งานพืน้คอนกรีตบล็อคโรงเรียนบา้นดูซงปาแย ต .ตอหลัง อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี 150,000              
 (11654) 11654 ร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนกองทพับกอุทศิบา้นดอนยาง ต .บอ่ทอง อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 150,000              
 (11655) 11655 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบา้นใหม่ ต .ตาลีอายร์ อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี 150,000              
 (11656) 11656 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่ก้าช้า ต.ทา่ก้าช้า อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 100,000              
 (11657) 11657 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นทา่ข้าม ต .ทา่ข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 150,000              
 (11658) 11658 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นปากบางตาวา ต .ตุยง อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 150,000              
 (11659) 11659 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานฝ้าเพดาน ทาสี, อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นปลุามาวอ ต .

บา้นนอก อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี
150,000              

 (11660) 11660 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานแผงลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนบา้นมะรวด ต .คอกกระบอื อ.ปะนาเระ จ.
ปตัตานี

100,000              

 (11661) 11661 หอ้งสมุด งานประตู หน้าต่าง, หอ้งวิทยาศาสตร์ งานประตู หน้าต่าง, สนามโรงเรียน งานถมดินปรับระดับ
โรงเรียนชุมชนวัดปยิาราม ต.ยะหร่ิง อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11662) 11662 อาคารโรงอาหาร งานฝ้าเพดาน แผงลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นควนคูหา ต .บอ่ทอง อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 100,000              
 (11663) 11663 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นบางทนั ต .บางเขา อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 150,000              
 (11664) 11664 ลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร ต .บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 150,000              
 (11665) 11665 อาคารโรงอาหาร งานหลังคา ไม้เชิงชาย ทาสีโรงเรียนบา้นทุง่โพธิ์ ต .ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 150,000              
 (11666) 11666 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานประตู หน้าต่าง เสาอาคาร หลังคาโรงเรียนบา้นทา่ชะเมา ต .บา้นกลาง อ.ปะนาเระ 

จ.ปตัตานี
100,000              

 (11667) 11667 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานรางน้้า ไม้เชิงชาย ประตู, อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานประตู, ส้วม แบบ 
สปช.601/26 งานพืน้ โถส้วม ทาสีโรงเรียนบา้นบาราเฮาะ ต .ปยุุด อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี

150,000              

 (11668) 11668 อาคารโรงฝึกงานแบบ 312 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกาแลบอืซา ต .กะมิยอ อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี 100,000              
 (11669) 11669 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานทาสี ประตู หน้าต่าง งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นตาแกะ ต .ตาแกะ อ.ยะหร่ิง จ.

ปตัตานี
150,000              

 (11670) 11670 ลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโคกหมัก ต .ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 100,000              
 (11671) 11671 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้, อาคารเรียน แบบ ป.1 พ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นคลองช้าง ต .ยา

บ ีอ.หนองจิก จ.ปตัตานี
150,000              

 (11672) 11672 บา้นพกัครู งานหลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นยามูเฉลิม ต .ราตาปนัยัง อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี 150,000              
 (11673) 11673 ลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ งานพืน้คอนกรีตบล็อคโรงเรียนบา้นราวอ ต .ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 100,000              
 (11674) 11674 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นตาลีอายร์ ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี 100,000              
 (11675) 11675 ร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นดอน (นุย้นิธยาคาร) ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 100,000              
 (11676) 11676 อาคารส้านักงาน งานผนังกั้นหอ้ง ประตู  ผนังหอ้งประชุมโรงเรียนสพป .ปตัตานี เขต 1 ต.รูสะมิแล อ.เมือง

ปตัตานี จ.ปตัตานี
300,000              

 (11677) 11677 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานแผงลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนบา้นตลาดนัดคลองขุด ต .บางเขา อ.หนองจิก 
จ.ปตัตานี

100,000              

 (11678) 11678 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนรัก ต .ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 200,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (11679) 11679 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานพืน้โรงเรียนบา้นสะบารัง ต.สะบารัง อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี 200,000              
 (11680) 11680 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานพืน้ ผนัง หลังคา ประตู โถส้วม ทาสี  อ่างล้างมือ บอ่พกั ระบบประปาโรงเรียน

ชุมชนบา้นปาตา ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี
200,000              

 (11681) 11681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017  1.งานมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ 2. งานฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้า
เพดานยิปซ่ัมบอร์ด
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนบา้นประจัน ต .ประจัน อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11682) 11682 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน105/29 เปล่ียนปกูระเบือ้งลอนคู่
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่  ครอบกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นปาลัส ต .ลางา 
อ.มายอ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11683) 11683 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ กระเบือ้งครอบสันโค้ง เปล่ียนประตู
เหล็กม้วนบานชนิดทบึ
ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบา้นถนน ต .ถนน อ.มายอ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11684) 11684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ขนาด 7 หอ้ง ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้ง
เคลือบโรงเรียนบา้นบาเงง ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11685) 11685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีภายนอก ซ่อมพืน้
ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบราโอ ต .ประจัน อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

100,000              

 (11686) 11686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 งานผนัง ซ่อมผนังฉาบปนูเรียบ
งานประตู -หน้าต่าง เปล่ียนกระจกบานเกร็ด เปล่ียนหน้าต่างบานเกร็ด 
เปล่ียนหน้าต่างบานทบึโรงเรียนบา้นควนประ ต.นานประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11687) 11687 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก  4 หอ้ง งานผนัง งานร้ือถอนฝ้าไม้
ไม้ส้าเร็จรูปพร้อมคร่าวฝา ผนังไม้ส้าเร็จรูปคร่าวโลหะชุบสังกะสี ซ่อมพืน้
พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นต้นทเุรียน ต .ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11688) 11688 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ซ่อมฝ้าเพดาน  เปล่ียนฝ้ายิปซัมบอร์ดโรงเรียนบา้นเกาะตา ต.ทุง่พลา อ.
โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11689) 11689 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก 4 หอ้ง ทาสีอาคารเรียน ทาสีน้้าอะครีลิคโรงเรียนบา้นโคกโพธิ์ ต.โคก
โพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11690) 11690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ซ่อมเพดานโรงเรียนบา้นบนิยา 
ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

100,000              

 (11691) 11691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเครือบ ท้าแผงกั้นลวดตาข่าย
โรงเรียนบา้นกระหวะ ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11692) 11692 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ซ่อมส้วม สพฐ.4 ทีน่ัง่ เปล่ียนหลังคา
กระเบือ้งลอนคู่ งานร้้ือถอนวัสดุมุงหลังคา ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ 
เปล่ียนโถส้วมนัง่ราบราดน้้า งานร้ือสุขภณัฑ์  งานร้ือถอนประตูพร้อมวงกบโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม ต .ทงุพลา 
อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11693) 11693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นด่าน ต.ลางา อ.มายอ จ.
ปตัตานี

100,000              

 (11694) 11694 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 8 หอ้ง ซ่อมเปล่ียนกระเบือ้ง
ลอนคู่ใหญ่ 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 6 หอ้ง ทาสีน้้าพลาสติก ทาสีน้้ามันโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม ต .
เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              



     หนา้ที ่472

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11695) 11695 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก งานมุงหลังคา ติดต้ังรางน้้า

ซ่อมพืน้ พืน้คอนกรีตขัดหยาบ ปพูืน้บล็อคทางเดิน
2.ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม 601/26 งานมงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นบราโอ (สาขากูนิง) ต.
ประจัน อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

100,000              

 (11696) 11696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 8 หอ้ง
ซ่อมเปล่ียนหน้าต่างบานทบีไม้เนือ้แข็ง พร้อมอุปกรณ์ ทาสีน้้าพลาสติก
ทาสีน้้ามันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบา้นต้นไพ) ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11697) 11697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ซ่อมพืน้ พืน้คอนกรีต
ขัดหยาบ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนบา้นพงสตา ต .ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11698) 11698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกระเสาะ ต .กระเสาะ อ.มายอ 
จ.ปตัตานี

150,000              

 (11699) 11699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานก่ออิฐฉาบปนู ก่อกิฐบล็อค ฉาบปนูเรียบ ทาสี ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นตุปะ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11700) 11700 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมฝ้าเพดานฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด
2. ลานกีฬาอเนกประสงค์ ซ่อมพืน้ปนูทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบโรงเรียนบา้นม่วงเต้ีย ต.ม่วงเต้ีย อ.แม่ลาน 
จ.ปตัตานี

150,000              

 (11701) 11701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ เปล่ียน
ครอบกระเบือ้งลอนคู่  ทาสีน้้าอะครีลิคโรงเรียนตลาดปรีกี ต .กระโด อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11702) 11702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี ทาสีน้้าพลาสติก
ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นปลักปรือ ต.ม่วงเต้ีย อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี

100,000              

 (11703) 11703 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 4 หอ้ง งานทาสี ซ่อมคานบนัได
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก 3 หอ้ง งานทาสี ทาสีน้้าอะคริลิค
3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนบา้นอีบุ ๊ต .สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

100,000              

 (11704) 11704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ซ่อมเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่
ทาสีน้้าพลาสติก ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นละหารยามู ต.กอล้า อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11705) 11705 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ซ่อมฝ้าเพดาน ร้ือฝาเพดานพร้อมโครงคร่าว ซ่อมเพดานฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด 
ซ่อมพืน้เทพืน้คอนกรีต
2. อาคารเรียนชั่วคราว ซ่อมโครงหลังคาเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบกระเบือ้งลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ยึดกระเบือ้ง
คอนกรีตโรงเรียนบา้นน้้าใส ต .ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11706) 11706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์(โรงฝึกงานแบบ 312)
สร้างป ี2525 ซ่อมเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ เปล่ียนครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่ โรงเรียนบา้นบากง ต .สะดาวา อ.
ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11707) 11707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 งานประตู เปล่ียนประตูทบึไม้เนือ้แข็ง
พร้อมอุปกรณ์ เปล่ียนคานไม้เนือ้แข็ง ทาสีน้้ามัน ทาสีน้้าโรงเรียนบา้นต้นแซะ ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11708) 11708 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 ทาสีน้้ามัน ทาสีน้้าอะคริลิค
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ทาสีน้้าอะคริลิค
3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ทาสีน้้าอะคริลิค
4. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ต.ปตุิมูดี อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              



     หนา้ที ่473

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11709) 11709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานแบบ 312 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้ง

ลอนคู่ ครอบสันโค้งลอนคู่ ครอบสันโค้งสามทาง ครอบข้างปดิชายคา
ซ่อมพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาเกตุ ต .นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11710) 11710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 และอาคารต่อเติม ร้ือถอน
วัสดุมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ เปล่ียนครอบกระเบือ้งลอนคู่ ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนบา้นกระโด ต .กระโด
 อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11711) 11711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 8 หอ้งสร้าง พ.ศ.2550
ซ่อมพืน้ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นยางแดง ต .นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11712) 11712 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ซ่อมพืน้ปกูระเบื้้องเคลือบ งานประตู-หน้าต่าง เปล่ียน
บานประตูไม้เนือ้แข็ง
2. ส้วมแบบ สปช.604/45 ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นปานัน ต .ปานัน อ.มายอ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11713) 11713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนรางน้้าเคลือบสังกะสี 
ทาสีน้้าพลาสติก ทาสีน้้ามันโรงเรียนวัดเกาะหวาย ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11714) 11714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้ โรงเรียนวัดปา่สวย ต .แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี 100,000              
 (11715) 11715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก 1 หอ้ง ซ่อมฝ้าเพดาน ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์ แผ่นเรียบหนา เคร่าไม้เนือ้

แข็ง เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาลอนคู่ ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนประตูทบึไม้สัก ทาสีน้้าอะคริลิคภายนอก 
ภายในโรงเรียนบา้นสามยอด ต .โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11716) 11716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารแบบ 104/26 ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดอนเค็ด ต .ปา่บอน อ.
โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11717) 11717 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก เปล่ียนประตู-หน้าต่าง ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้
2. อาคารเรียน 017 เปล่ียนประตู หน้าต่าง 
3. ส้วม สพฐ.401/7 เปล่ียนประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ เปล่ียนฝ้าเพดาน ฝ้า
กระเบือ้งซิเมนต์โรงเรียนวัดนาประดู่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11718) 11718 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช.101/26 ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นมะหดุ ต .ปะโด อ.มา
ยอ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11719) 11719 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ทาสีอาคาร ซ่อมพืน้
ปกูระเบือ้งเคลือบ
2. ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเขาวัง ต .ตรัง อ.มายอ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11720) 11720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานร้ือ เปล่ียนเสาคอนกรีต
ซ่อมเปล่ียนฝาผนัง เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสีน้้าพลาสติก ทาสีน้้ามันโรงเรียน
วัดมะกรูด ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11721) 11721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 ทาสีน้้าพลาสติก 750 ตรม.โรงเรียนวัดบพุนิมิต ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน 
จ.ปตัตานี

100,000              

 (11722) 11722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.105/29 ติดต้ังรางน้้าฝน ติดต้ังโครงเหล็กกันสาดหลังคาเมทลัชีท ซ่อมฝ้า
เพดาน ทาสีน้้าอะคริลิค โรงเรียนต้นพกิุล ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11723) 11723 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีน้้าอะคริลิค ทาสีน้้ามั้น
2. ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ 601/26 และ 604/45 ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนบา้นกรือเซะ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.
ปตัตานี

150,000              

 (11724) 11724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
โรงเรียนบา้นกูวิง ต.สาคอใต้ อ.มายอ จ.ปตัตานี

150,000              



     หนา้ที ่474

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11725) 11725 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีภายนอก

ขูดลอกสีเดิม เปล่ียนประตูบานทบึไม้ ทาสีน้้ามัน
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนรางน้้าสังกะสี
โรงเรียนบา้นบาตะกูโบ ต.สาคอบน อ.มายอ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11726) 11726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 ทาสีน้้ามันและสีน้้าพลาสติกโรงเรียนบา้นควนแตน ต.ทา่เรือ อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปตัตานี

100,000              

 (11727) 11727 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช.105/29 เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด
2. ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานแบบ 312 เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด โรงเรียนบา้นลางสาด ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.
ปตัตานี

150,000              

 (11728) 11728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก งานมุงหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ เปล่ียนครอบสันโค้งกระเบือ้ง
ลอนคู่โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองยอน ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11729) 11729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานมุงหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้ง
กระเบือ้งลอนคู่ โรงเรียนบา้นตันหยง ต .ม่วงเต้ีย อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี

100,000              

 (11730) 11730  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนประตูทบึไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนหน้าต่างบานพบัไม้เนือ้แข็ง
 ทาสีโรงเรียนบา้นคลองช้าง ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11731) 11731 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ซ่อมหลังคาเปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่
 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภผูา) ต.มายอ อ.มายอ จ.ปตัตานี

200,000              

 (11732) 11732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.206/26 งานมุงหล้ังคา
เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนบา้นยะรัง ต .ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

200,000              

 (11733) 11733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดธนาภมิุข ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี 100,000              
 (11734) 11734 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช.105/29 ซ่อมหล้ังคาเปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้ง

กระเบือ้งลอนคู่ ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนบา้นศาลาสอง ต .สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปตัตานี
150,000              

 (11735) 11735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมหลังคา ร้ือวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ 
ครอบกระเบือ้งลอนคู่ โรงเรียนบา้นอาโห ต .สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

100,000              

 (11736) 11736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปบบ ป.1 ก ทาสีน้้ามัน ทาสีน้้า โรงเรียนชุมชนบา้นต้นสน ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.
ปตัตานี

150,000              

 (11737) 11737 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ส้วม เค เอฟ ซี ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกเหรียง ต .แม่ลาน อ.แม่
ลาน จ.ปตัตานี

100,000              

 (11738) 11738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบโูกะ ต .ประจัน อ.ยะรัง
 จ.ปตัตานี

150,000              

 (11739) 11739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสีภายนอก ภายใน สีน้้าอะคริลิ
คโรงเรียนชุมชนบา้นบอืแนปแีน ต .ประจัน อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11740) 11740 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/21 ซ่อมหลังคาเปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่  ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา 
เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ทาสีภายนอก ทาสีภายใน ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นระ
แว้ง ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11741) 11741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ซ่อมหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่ งานร้ือ
ถอนวัสดุมุงหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11742) 11742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นตรัง ต .ตรัง อ.มายอ จ.ปตัตานี 150,000              
 (11743) 11743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช.105/29 ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบาโง ต .ปานัน อ.มายอ 

จ.ปตัตานี
100,000              



     หนา้ที ่475

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11744) 11744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ทาสีน้้าพลาสติก ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นสมาหอ ต.สาคอใต้ อ.มายอ จ.

ปตัตานี
100,000              

 (11745) 11745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสีภายในโรงเรียนบา้นเกาะจัน ต .
เกาะจัน อ.มายอ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11746) 11746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ งานทาสี ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียน
บา้นกาแลสะนอ ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11747) 11747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/29 งานทาสี ทาสีภายนอก ภายใน ทาสีน้้าอะครีลิคโรงเรียนบา้นนาค้อใต้
 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11748) 11748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมหล้งคาเปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ เปล่ียนครอบสันโค้ง ทาสีน้้า
อะคริลิคโรงเรียนบา้นราวอ ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11749) 11749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ซ่อมโครงหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ เปล่ียนครอบสันโค้ง
กระเบือ้งลอนคู่ งานฝ้าเพดาน
งานร้ือถอนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด คร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นคางา ต .สะนอ อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11750) 11750 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีภายใน
ทาสีน้้าอะคริลิค
2. ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 ซ่อมเปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ เปล่ียนครอบสันโค้งกระเบือ้ง
ลอนคู่โรงเรียนบา้นควนแปลงงู ต .ปา่ไร่ อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี

150,000              

 (11751) 11751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ และปกูระเบือ้งเซรามิคโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองโคกโพธิ์ ต.ทา่เรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11752) 11752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานประตู เปล่ียนประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนประตูกระจก
อะลูมิเนียมบานสไลด์ ซ่อมพืน้
พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนบา้นทุง่ยาว ต .โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11753) 11753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสีน้้าอะครีลิค ซ่อมรางน้้าและทา่รับน้้าฝน 
ติดต้ังรางน้้าสังกะสีโรงเรียนวัดนิคมสถิต ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11754) 11754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีภายนอก ภายใน
ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนบา้นควนลาแม ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11755) 11755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.105/29 ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาค้อกลาง ต .ปา่บอน อ.โคก
โพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11756) 11756 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ทาสีอาคารเรียน
2. ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารประกอบ(โรงฝึกงาน)  เปล่ียนประตูม้วน
บานทบึ โรงเรียนวัดภมรคติวัน ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11757) 11757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีน้้าอะคริลิค ทาสีรองพืน้ ทาสีน้้ามัน
อินาเมล เปล่ียนรางน้้าสังกะสีโรงเรียนบา้นทา่คลอง ต .โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11758) 11758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสีน้้าอะคริลิค ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นคลองทราย ต .
แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี

100,000              

 (11759) 11759 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบป.1 ก ซ่อมหลังคาเปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ทาสีภายนอก ภายใน 
เปล่ียนประตู 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ 601/26 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ โรงเรียนบา้นโคกขี้เหล็ก ต.เขาตูม อ.ยะรัง
 จ.ปตัตานี

150,000              

 (11760) 11760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) แบบ สปช.312 ซ่อมฝ้าเพดาน ภายใน ภายนอกโรงเรียนวัด
สุนทรวารี ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              



     หนา้ที ่476

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11761) 11761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนประตู หน้าต่าง ซ่อมฝ้าเพดาน ฝ้า

กระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบเคร่าไม้เนือ้แข็ง ทาสีน้้าอะคริลิค ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นอินทนิล ต.เขาตูม อ.ยะ
รัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11762) 11762 ปรับปรุงหอ้งสมุด ซ่อมฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนวัดโคกหญ้าคา ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.
ปตัตานี

100,000              

 (11763) 11763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ซ่อมหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่ โรงเรียนบา้นแขน
ทา้ว ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11764) 11764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมพืน้ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นควนหยี ต .ปะโด อ.มายอ จ.
ปตัตานี

100,000              

 (11765) 11765 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ซ่อมหลังคาเปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้ง
เคลือบ
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสีอาคารภายนอก ภายในโรงเรียนบา้นคู
ระ ต.ม่วงเต้ีย อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี

100,000              

 (11766) 11766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นโคกต้นสะตอ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11767) 11767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก 2 หลัง ทาสีภายนอก ภายใน 
ทาสีน้้าอะครีลิค โรงเรียนบา้นบาละแต ต.ลางา อ.มายอ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11768) 11768 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมเปล่ียนรางน้้า รางน้้าสังกะสี ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเซรามิค 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเซรามิก
โรงเรียนบา้นปา่บอน ต.ปา่บอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11769) 11769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมเปล่ียนหลังคากระเบื้้องลอนคู่ ครอบกระเบือ้งลอนคู่สี
ต่าง ๆ โรงเรียนบา้นควนลังงา ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11770) 11770 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ซ่อมประตูไม้ ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเซรามิกภายในและภายนอกโรงเรียนบา้นสายชล 
(สาขากูแบสีรา) ต.กอล้า อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

100,000              

 (11771) 11771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ซ่อมส้วม เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ 
ทาสีภายนอก ภายใน งานสุขภณัฑ์เปล่ียนโถส้วมโรงเรียนบา้นโผงโผง ต .ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11772) 11772 ปรับปรุงซ๋อมแซมสนามกีฬา ถมดินปรับระดับพืน้ทีโ่รงเรียนบา้นเจาะบาแน ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปตัตานี 100,000              
 (11773) 11773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 ทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนบา้นบาโงฆาดิง ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี 100,000              

 (11774) 11774 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน จัดท้าขอบคันดิน คอนกรีตส้าเร็จรูปโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนา
ราม ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11775) 11775 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเซรามิคโรงเรียนบา้นดูวา ต .ถนน อ.มายอ จ.
ปตัตานี

100,000              

 (11776) 11776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ส้วมแบบ 601/26 งานร้ือถอน ร้้ือกระเบื้้้องหลังคา ร้ือถอนสุขภณัฑ์ เปล่ียน
หลังคากระเบือ้งลอนคู่ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนประตูอลูมิเนียม เปล่ียนโถส้วมแบบนัง่ราบ โถส้วมแบบ
นัง่ยอง ทาสีน้้าพลาสติก ทาสีน้้ามัน โรงเรียนบา้นคลองหนิ ต .ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11777) 11777 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปล่ียนประตู -หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นต้นโตนด ต.ปา่ไร่ อ.แม่
ลาน จ.ปตัตานี

100,000              



     หนา้ที ่477

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11778) 11778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ซ่อมพืน้ ถมดินปรับพืน้ที ่เทพืน้คอนกรีต พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียน

บา้นควนโนรี ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี
100,000              

 (11779) 11779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด โรงเรียนวัดทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.
ปตัตานี

100,000              

 (11780) 11780 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสีอาคาร ทาสีน้้าอะครีลิค
ซ่อมรางน้้าโรงเรียนบา้นบดูน ต .ปะโด อ.มายอ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11781) 11781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นสะก้า ต.สะก้า อ.มายอ จ.ปตัตานี 150,000              

 (11782) 11782 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมประตู หน้าต่าง
เปล่ียนประตูบานเล่ือน เปล่ียนหน้าต่างบานเล่ือน ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสีภายนอกโรงเรียนบา้นนาค้อ
เหนือ ต.ปา่บอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11783) 11783 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีน้้าอะครีลิคโรงเรียนบา้นวังกว้าง ต.ปา่ไร่ อ.แม่ลาน จ.
ปตัตานี

150,000              

 (11784) 11784 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ขอบกันหนิ ดินถมโรงเรียนสมเด็จหลวงพอ่ทวดวัดช้างให ้ต .ทงุพลา อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปตัตานี

100,000              

 (11785) 11785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ซ่อมเพดาน ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบเูกะกุง ต .ลุโบะยิไร อ.มายอ 
จ.ปตัตานี

100,000              

 (11786) 11786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นล้อแตก ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปตัตานี

100,000              

 (11787) 11787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดบนัลือคชาวาส ต .ช้างใหต้ก อ.
โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11788) 11788 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ซ่อมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทา่เรือ ต .ทา่เรือ อ.โคกโพธิ์ จ.
ปตัตานี

150,000              

 (11789) 11789 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสิเดะ ต.สะดาวา อ.ยะ
รัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11790) 11790 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีน้้าอะคริลิค ทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนบา้นชะเมา ต.นาเกตุ
 อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11791) 11791 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ถมหนิคลุกโรงเรียนบา้นปา่ไร่ ต .ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี 100,000              
 (11792) 11792 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 (6 หอ้งเรียน) ซ่อมเปล่ียนรางน้้า ทาสีน้้าพลาสติก และสีน้้ามัน

โรงเรียนบา้นสายชล ต.กอล้า อ.ยะรัง จ.ปตัตานี
150,000              

 (11793) 11793 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบา้นคลองช้าง ต .เกาะจัน อ.มายอ จ.
ปตัตานี

100,000              

 (11794) 11794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบา้นกูบงับาเดาะ ต .สะก้า อ.มา
ยอ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11795) 11795 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  เปล่ียนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า  ทาสีน้้ามันโรงเรียนสพป.ปตัตานี 
เขต 2 ต.สะบารัง อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี

300,000              

 (11796) 11796 อาคารเรียน 108ล/30 - งานพืน้ - งานหน้าต่าง
อาคารส้วม สปช.601/26 ขนาด 4 ทีน่ัง่ - งานร้ือถอน - งานหลังคา - งานผนัง - งานสีโรงเรียนบา้นเขาดิน ต.ปากู
 อ.ทุง่ยางแดง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11797) 11797 อาคารเรียนสปช.105/29 
 - งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นละหารมิตรภาพที ่113 ต.ละหาร อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              



     หนา้ที ่478

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11798) 11798 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน

 - งานสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นช่องแมว ต.ละหาร อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี
150,000              

 (11799) 11799 ภมูิทศัน์หน้าอาคารเรียน สปช.105/29
 - งานถมดินโรงเรียนบา้นปา่ม่วง ต.มะนังดาล้า อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11800) 11800 อาคารเรียน สปช.105/29
 - งานหลังคาโรงเรียนบา้นบน ต.ปะเสยะวอ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11801) 11801 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานพืน้โรงเรียนบา้นปา่ทุง่ ต .บางเก่า อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11802) 11802 อาคารเรียน สปช.105/29
 - งานพืน้โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทศิ) ต.ปะเสยะวอ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11803) 11803 อาคารโรงอาหาร
 - งานผนัง
 - งานพืน้โรงเรียนบา้นรังมดแดง ต .ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี

100,000              

 (11804) 11804 อาคารเรียน ป1ก.
 - งานพืน้โรงเรียนบา้นวังไชย ต .ละหาร อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11805) 11805 อาคารเรียน สปช.105/29
 - งานพืน้โรงเรียนบา้นมะนังยง ต .ปากู อ.ทุง่ยางแดง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11806) 11806 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานสีร้ัวโรงเรียนบา้นโต๊ะชูด ต.พเิทน อ.ทุง่ยางแดง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11807) 11807 อาคารเรียน สปช.105/29
 - งานพืน้โรงเรียนบา้นพเิทน(วันครู 2502) ต.พเิทน อ.ทุง่ยางแดง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11808) 11808 อาคารเรียน สปช.105/29
 - งานพืน้โรงเรียนบา้นตือเบาะ ต.พเิทน อ.ทุง่ยางแดง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11809) 11809 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานปา้ยโรงเรียนโรงเรียนบา้นปลักแตน ต .ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี

150,000              

 (11810) 11810 อาคารเรียน สปช.102/26
 - งานพืน้
ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานพืน้โรงเรียนบา้นโลท ูต .ปล่องหอย อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11811) 11811 อาคารเรียน ป1ก.
 - งานพืน้โรงเรียนบา้นบติีง ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11812) 11812 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นกาหงษ ์ต.มะนังดาล้า อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11813) 11813 อาคารเรียน สปช.105/29
 - งานสี
 - งานพืน้โรงเรียนบา้นตะโละแมะนา ต .ตะโละแมะนา อ.ทุง่ยางแดง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11814) 11814 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26
 - งานสี
ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานเสาธงโรงเรียนชุมชนบา้นบางเก่า ต.บางเก่า อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              



     หนา้ที ่479

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11815) 11815 อาคารเรียน สปช.105/29

 - งานกันสาดโรงเรียนบา้นอุแตบอืราแง ต .ตะโละดือรามัน อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี
150,000              

 (11816) 11816 ภมูิทศัน์บรเวณโรงเรียน
 - งานกันสาด
 - งานโครงหลังคาโรงเรียนบา้นชะเมาสามต้น ต.เตราะบอน อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11817) 11817 อาคารเรียน สปช.105/29
 - งานหลังคา
 - งานสี
 - งานพืน้โรงเรียนบา้นบาโงยือริง ต .บอืเระ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11818) 11818 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานถมดิน
 - งานพืน้โรงเรียนบา้นสือดัง ต.เตราะบอน อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11819) 11819 อาคารเรียน สปช.105/29
 - งานพืน้
อาคารเรียน ป1พ.
 - งานรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นทุง่เค็จ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11820) 11820 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานสีร้ัวโรงเรียน
 - งานหลังคา
 - งานสีโรงเรียนบา้นแซะโมะ ต.ตะบิง้ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11821) 11821 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานสีร้ัวโรงเรียน
 - งานหลังคา
 - งานสีโรงเรียนบา้นละอาร์ ต.กะดุนง อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11822) 11822 อาคารเรียน สปช.105/29
 - งานหลังคา

โรงเรียนบา้นจ่ากอง ต.ปะเสยะวอ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11823) 11823 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานเสาธง
 - งานพืน้โรงเรียนบา้นกะลาพอ ต.เตราะบอน อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11824) 11824 อาคารเรียน แบบ017
 - งานสีผนังและฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแลแวะ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุง่ยางแดง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11825) 11825 อาคารเรียน สปช.105/29
 - งานถมดิน
 - งานพืน้โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง ต .ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี

150,000              

 (11826) 11826 อาคารอเนกประสงค์
 - งานหลังคา
 - งานสี
 - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นพอเหมาะ ต.ทุง่คล้า อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

100,000              



     หนา้ที ่480

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11827) 11827 อาคารเรียน สปช.105/29

 - งานพืน้โรงเรียนบา้นกระจูด ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี
150,000              

 (11828) 11828 อาคารเรียน สปช.105/29
 - งานประตูและหน้าต่าง
 - งานถมดินโรงเรียนบา้นบอืเระ ต.บอืเระ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11829) 11829 อาคารเรียน สปช.105/29
 - งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นทุง่คล้า ต .ทุง่คล้า อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11830) 11830 อาคารอเนกประสงค์
 - งานหลังคาโรงเรียนบา้นบาเลาะ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11831) 11831 อาคารเรียน ป1ก. 
 - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นละเวง ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี

150,000              

 (11832) 11832 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานเสาธงโรงเรียนบา้นบาโงยือแบง็ ต .กะรุบ ีอ.กะพอ้ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11833) 11833 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานสีร้ัวโรงเรียน
 - งานประตู
 - งานพืน้โรงเรียนพระราชประสงค์บา้นทรายขาว ต .ปากู อ.ทุง่ยางแดง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11834) 11834 อาคารเรียน แบบ017
 - งานประตูและหน้าต่างโรงเรียนบา้นมะกอ ต.ปล่องหอย อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11835) 11835 อาคารเรียน สปช.102/26
 - งานพืน้
ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานรางระบายน้้าโรงเรียนบา้นวังกะพอ้ 'เพยีรอนุสรณ์' ต.กะรุบ ีอ.กะพอ้ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11836) 11836 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานสีร้ัวโรงเรียน
 - งานผนังโรงเรียนบา้นตะบิง้ ต .ตะบิง้ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11837) 11837 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานถมดิน
อาคารส้วม สปช.401
 - งานร้ือถอน
 - งานถมดิน
 - งานหลังคาโรงเรียนบา้นตะโละดารามัน ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11838) 11838 อาคารเรียน สปช.105/29 
 - งานพืน้
อาคารอเนกประสงค์
 - งานสี
อาคารส้วม สปช.401
 - งานพืน้
ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานกันสาดโรงเรียนบา้นจะเฆ่ ต.แปน้ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              



     หนา้ที ่481

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11839) 11839 อาคารเรียน สปช.2/28

 - งานกันสาดโรงเรียนบา้นเจาะกือแย ต.ตะบิง้ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี
150,000              

 (11840) 11840 อาคารเรียน ป1ก.
 - งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นมะนังดาล้า ต.มะนังดาล้า อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11841) 11841 อาคารเรียน สปช.105/29
 - งานหลังคา
 - งานพืน้โรงเรียนบา้นปายอ ต .กะดุนง อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11842) 11842 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานพืน้ถนนโรงเรียนชุมชนบา้นแปน้ (แก้วมะแปน้) ต.แปน้ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11843) 11843 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานปา้ยโรงเรียนโรงเรียนบา้นน้้าด้า ต .น้้าด้า อ.ทุง่ยางแดง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11844) 11844 อาคารโรงอาหาร
 - งานโครงหลังคา
 - งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดโบกขรณี ต.แปน้ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11845) 11845 อาคารส้วม
 - งานทอ่ประปา
ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานโครงหลังคา
 - งานสีโรงเรียนบา้นลานช้าง ต.ตะบิง้ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11846) 11846 อาคารเรียน สปช.104/26
 - งานหลังคา
 - งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่ช้าง ต .ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี

100,000              

 (11847) 11847 อาคารอเนกประสงค์ แบบ312
 - งานผนัง
 - งานประตูและหน้าต่างโรงเรียนบา้นมือลอ (มะอาแดอุทศิ) ต.ปล่องหอย อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11848) 11848 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกนิบง ต .ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี

150,000              

 (11849) 11849 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน
 - งานสีร้ัวโรงเรียน
 - งานประตู
 - งานพืน้ถนน
 - งานถมดินโรงเรียนชุมชนบา้นปาแดปาลัส ต.ปากู อ.ทุง่ยางแดง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11850) 11850 อาคารเรียน สปช.105/29
 - งานสี
อาคารอเนกประสงค์
 - งานสีโรงเรียนบา้นโตะบาลา ต.กะดุนง อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11851) 11851 อาคารเรียน ป1ก. 2 หลัง
 - งานสี
 - งานฝ้าเพดาน
อาคารโรงฝึกงาน
 - งานสีโรงเรียนบา้นมะแนดาแล ต.ปล่องหอย อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี

150,000              



     หนา้ที ่482

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11852) 11852 ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน

 - งานหลังคาศาลา
 - งานพืน้ลาน
 - งานรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นทุง่กินนร ต .มะนังดาล้า อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11853) 11853 อาคารเรียน สปช.105/29 3 หลัง
 - งานสีโรงเรียนบา้นกะรุบ ีต.กะรุบ ีอ.กะพอ้ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11854) 11854 อาคารหอ้งสมุด
 - งานพืน้
 - งานประตูและหน้าต่าง
 - งานรางระบายน้้า
 - งานสี
โรงเรียนบา้นละหาร ต.แปน้ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11855) 11855 อาคารส้วม แบบ401
 - งานร้ือถอน
 - งานหลังคา
 - งานพืน้
 - งานสุขภณัฑ์
 - งานสี
 - งานทอ่ประปาโรงเรียนวัดโชติรส ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี

100,000              

 (11856) 11856 อาคารส้วม แบบสพฐ. 2 หลัง
 - งานประตู
 - งานสุขภณัฑ์
 - งานพืน้
 - งานไฟฟา้
โรงเรียนบา้นปา่ไหม้ ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี

150,000              

 (11857) 11857 อาคารเรียน สปช.102/26
 - งานสี
อาคารเรียน แบบป1ก.
 - งานสีโรงเรียนบา้นบอืแต ต .ตะโละดือรามัน อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี

100,000              

 (11858) 11858  อาคารส้วม - งานทอ่ประปา ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน - งานโครงหลังคา - งานสีโรงเรียนบา้นปล่องหอย ต.ปล่อง
หอย อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11859) 11859 อาคารเรียน สปช.105/29
 - งานประตูและหน้าต่างโรงเรียนบา้นปากู (มีนาประชาคาร) ต.ปากู อ.ทุง่ยางแดง จ.ปตัตานี

100,000              

 (11860) 11860 อาคารเรียน แบบป1ก.
 - งานประตู
 - งานพืน้
อาคารส้วม สปช.601/26
 - งานพืน้
 - งานสีโรงเรียนวัดสารวัน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี

150,000              



     หนา้ที ่483

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11861) 11861 อาคารเรียน แบบป1ก.

 - งานถมดิน
 - งานพืน้
 - งานหลังคา
 - งานผนัง
 - งานประตูโรงเรียนบา้นบอืจะ ต.พเิทน อ.ทุง่ยางแดง จ.ปตัตานี

150,000              

 (11862) 11862 อาคารเรียน สปช.101/26
 - งานประตูและหน้าต่าง
อาคารเรียน แบบป1ก.
 - งานหลังคา
 - งานสีโรงเรียนบา้นบาโงมูลง ต.เตราะบอน อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

150,000              

 (11863) 11863 อาคารส้านักงานเขตพืน้ทีฯ่
 - งานตู้ไม้ แบบบวิทอ์ิน ส้าหรับเก็บเอกสารโรงเรียนสพป.ปตัตานี เขต 3 ต.ทุง่คล้า อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

300,000              

 (11864) 11864 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (11865) 11865 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานฝาผนัง งานทาสี ปรับปรุงบา้นพกัครู งานประตูหน้าต่าง งานหลังโรงเรียนวัดพระ
งาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) ต.บา้นปอ้ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (11866) 11866 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวัดปากกราน ต .ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11867) 11867 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวัดบา้นแถว 'ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์' ต.หนองขนาก อ.ทา่เรือ จ.

พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (11868) 11868 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบอ่แร่ ต .หนองขนาก อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11869) 11869 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวัดบวังาม ต .จ้าปา อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11870) 11870 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวัดนนทรีย์ ต.พทุเลา อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11871) 11871 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวัดอินกัลยา ต .บา้นล่ี อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11872) 11872 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวัดโตนด (บญุชื่นอุปถัมภ)์ ต.บางนางร้า อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              

 (11873) 11873 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบลูย์บ้ารุง) ต.บา้นนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11874) 11874 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวัดน้้าเต้า ต.น้้าเต้า อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11875) 11875 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นกะทุม่ลาย ต .ล้าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11876) 11876 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวัดหว้ยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ)์ ต.บอ่ตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              

 (11877) 11877 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นเปด็ ต .ข้าวเม่า อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11878) 11878 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ ต.โพสาวหาญ อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11879) 11879 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนวัดหนัตรา ต .หนัตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11880) 11880 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัวโรงเรียนวัดอุทการาม ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11881) 11881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโตนด ต .ข้าวเม่า อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11882) 11882 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนวัดไก่ ต.หนัสัง อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11883) 11883 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนบา้นสร้าง (ส้าริต ภูเ่งิน อนุสรณ์) ต.บอ่ตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              

 (11884) 11884 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนวัดพรานนก ต .โพสาวหาญ อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11885) 11885 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนวัดโคกมะยม ต .คานหาม อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              



     หนา้ที ่484

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11886) 11886 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนวัดสะแก ต .ข้าเม่า อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11887) 11887 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ)์ ต.บางระก้า อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              

 (11888) 11888 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบางเด่ือ ต .บางเด่ือ อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              

 (11889) 11889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นบอ่ตาโล่ ต .บอ่ตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              

 (11890) 11890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนพรพนิิตพทิยาคาร ต .ส้าเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (11891) 11891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสุดินสหราษฎร์ ต .ภเูขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11892) 11892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ต.ปากกราน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11893) 11893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดไผ่ ต .บา้นเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (11894) 11894 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวัดพระงาม ต .บางเด่ือ อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11895) 11895 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดไก่เต้ีย(วิทยสุนทร) ต.บา้นรุน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (11896) 11896 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดเกาะเล่ิง ต .บางปะหนั อ.บางปะหนั จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (11897) 11897 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดช้าง ต .ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (11898) 11898 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดผ่ึงแดด (บญุสืบวิชชนูปถัมภ)์ ต.ทบัน้้า อ.บาง
ปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11899) 11899 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดพทุไธศวรรย์ ต .ส้าเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11900) 11900 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดนาค ต .บางปะหนั อ.บางปะหนั จ.
พระนครศรีอยุธยา

200,000              

 (11901) 11901 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯโรงเรียนวัดหนองเปา้ ต.หนองน้้าใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11902) 11902 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดกุฎลีาย ต .บา้นใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (11903) 11903 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ ต .บา้นใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              

 (11904) 11904 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต .สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11905) 11905 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดตูม ต .วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              

 (11906) 11906 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) ต.มหาราช อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (11907) 11907 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พทิยา ต .ชะแมบ อ.วัง
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              



     หนา้ที ่485

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11908) 11908 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดศิวาราม ต .บอ่ตาโล่ อ.วังน้อย จ.

พระนครศรีอยุธยา
150,000              

 (11909) 11909 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนมุสลิมบ้ารุง ต .บอ่ตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11910) 11910 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดพะยอม ต .พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11911) 11911 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนกลาง ต .พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11912) 11912 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ต .ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา
200,000              

 (11913) 11913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดกุ่มแต้ ต .สามบณัฑิต อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11914) 11914 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวังน้อยวิทยาภมูิ ต .ล้าตาเสา อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา
200,000              

 (11915) 11915 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ต .ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11916) 11916 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดศาลาลอย 'ราษฏร์รังสรรค์' ต.ศาลาลอย อ.ทา่เรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11917) 11917 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดกษตัราธิราช ต .บา้นปอ้ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (11918) 11918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดพระญาติการาม ต .ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

200,000              

 (11919) 11919 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดแค ต .ปากทา่ อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11920) 11920 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดสามเรือน ต .โพธิ์เอน อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11921) 11921 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ต .วังแดง อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11922) 11922 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดท้าใหม่ ต .ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา
150,000              

 (11923) 11923 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ ์ต .ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

200,000              

 (11924) 11924 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดสฎางค์ ต .ทา่เจ้าสนุก อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11925) 11925 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์เอน ต .โพธิ์เอน อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11926) 11926 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดหวัหนิ ต .ทา่หลวง อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11927) 11927 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหนั

 จ.พระนครศรีอยุธยา
150,000              

 (11928) 11928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดดอกไม้ ต .หนัสัง อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11929) 11929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ)์ ต.ทางกลาง อ.บาง

ปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา
150,000              

 (11930) 11930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดดาวคะนอง ต .โพธิ์สามต้น อ.บางปะหนั จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11931) 11931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร ต .กระจิว อ.ภาชี จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11932) 11932 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบา้นม้า ต .บา้นม้า อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              

 (11933) 11933 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดส้าพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) ต.ส้าพะเนียง อ.บา้น
แพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              



     หนา้ที ่486

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11934) 11934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดหวัคุ้ง ต .ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11935) 11935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต .วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 200,000              

 (11936) 11936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดภาชี ต .ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11937) 11937 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.

พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (11938) 11938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองนาง ต .ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11939) 11939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภธูรอุปภมัภ ์ต .โคกม่วง อ.ภาชี จ.

พระนครศรีอยุธยา
150,000              

 (11940) 11940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดผดุงธรรม ต .ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11941) 11941 ปรับปรุงสนาม ร้ัว และอื่นๆโรงเรียนวัดทา้วอู่ทอง ต.บา้นใหม่ อ.บา้นแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11942) 11942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดมาบโพธิ์ ต .ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11943) 11943 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย)์ ต.บา้นขล้อ อ.บางปะหนั จ.

พระนครศรีอยุธยา
150,000              

 (11944) 11944 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองบวั ต .พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11945) 11945 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดมเหยงค์ ต .ทา่ช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11946) 11946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบา้นชุ้ง (อดุลประชาวิทย)์ ต.บา้นชุ้ง อ.นครหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา
150,000              

 (11947) 11947 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ต .คลองน้อย อ.บา้นแพรก จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (11948) 11948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บ้ารุง ต .สองหอ้ง อ.บา้นแพรก จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11949) 11949 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บ้ารุง) ต.อุทยั อ.อุทยั จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11950) 11950 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นช้าง ต .บา้นช้าง อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11951) 11951 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบา้นหบี ต .บา้นหบี อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11952) 11952 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดสามบณัฑิต ต .สามบณัฑิต อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              

 (11953) 11953 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัวโรงเรียนนครหลวง (พบิลูประเสริฐวิทย์) ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

200,000              

 (11954) 11954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห ์ต .พยอม อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา

200,000              

 (11955) 11955 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ว และอื่นๆโรงเรียนเชาวน์วัศ ต .คานหาม อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11956) 11956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดธรรมจริยา ต .ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              

 (11957) 11957 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัวฯโรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ต.หวัไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11958) 11958 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นล้าแดง ต .หนัตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              

 (11959) 11959 ปรับปรุงสนาม ร้ัว และอื่นๆโรงเรียนวัดคานหาม ต.คานหาม อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11960) 11960 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดวงษส์วรรค์ ต .ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11961) 11961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดยมนาตามธรรม ต .ชะแมบ อ.วังน้อย จ.

พระนครศรีอยุธยา
150,000              

 (11962) 11962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบงึ ต .วังแดง อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11963) 11963 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบา้นช้าง ต .ล้าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11964) 11964 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดกะสังข์ (พศิิษฎน์วการอุปถัมภ)์ ต.ธนู อ.อุทยั จ.

พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (11965) 11965 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ต .วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11966) 11966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดลาดทราย ต .ล้าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11967) 11967 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนกลางคลอง 27 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              

 (11968) 11968 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนคอตันคลอง 27 ต.สนับทบึ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              

 (11969) 11969 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนจรูญกิมล้ีกิจจาทรอนุสรณ์ ต.ล้าตาเสา อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11970) 11970 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัว และอื่นๆโรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบ้ารุงประชาวิทยา) ต.หนองปลิง อ.นครหลวง
 จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11971) 11971 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีประชา ต .ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 200,000              
 (11972) 11972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช 

จ.พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (11973) 11973 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ฯโรงเรียนบา้นคลองตะเคียน หมู ่2 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

200,000              

 (11974) 11974 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) ต.บางนา อ.มหาราช 
จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11975) 11975 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดกระโจมทอง ต .พติเพยีน อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (11976) 11976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ ต .โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11977) 11977 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดเทพคันธาราม ต.โพธิ์เอน อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11978) 11978 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) ต.บอ่โพง อ.นครหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (11979) 11979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บา้รุง) ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11980) 11980 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ ต .เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11981) 11981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นข่อยโทน ต .เสนา อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11982) 11982 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัว และอื่นๆโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ)์ ต.คลองสะแก อ.นครหลวง

 จ.พระนครศรีอยุธยา
150,000              

 (11983) 11983 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นคู้คด ต .หนองน้้าส้ม อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11984) 11984 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดขุนทพิย์ (สาครราษฎร์บ้ารุง) ต.ธนู อ.อุทยั จ.

พระนครศรีอยุธยา
150,000              

 (11985) 11985 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโตนดเต้ีย ต .อุทยั อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11986) 11986 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนชุมชนวัดระโสม ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (11987) 11987 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดไทรงาม ต .บา้นหบี อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11988) 11988 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดส้ามะกัน (เปีย่มวิทยาราษฎร์บ้ารุง) ต.แม่ลา อ.นคร

หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (11989) 11989 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ต .โพสาวหาญ อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11990) 11990 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนประดู่ ต .บา้นร่อม อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11991) 11991 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดอุทยั (เชาวนวิทยา) ต.เสนา อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              

 (11992) 11992 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีภวังค์ ต .ทนัน้้า อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (11993) 11993 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภริมอุปถัมภ์) ต.กะทุม่ อ.มหาราช จ.

พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (11994) 11994 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนข่อย ต .โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (11995) 11995 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดปรีดาราม ต .แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              

 (11996) 11996 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดราษฎร์บ้าเพญ็ (กร่ิง สง่า อุปภมัก์) ต.บอ่โพง อ.นคร
หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11997) 11997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ)์ ต.ทา่ช้าง อ.นคร
หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (11998) 11998 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต .บา้นม้า อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              

 (11999) 11999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) ต.วังน้อย อ.วัง
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12000) 12000 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนพดุซา ต .สามบณัฑิต อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              

 (12001) 12001 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดนาอุ่น ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (12002) 12002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนต้าหนักเพนียด ต .สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (12003) 12003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดกลางคลองสระบวั ต .คลองสระบวั อ.พระนครศรีอยุธยา
 จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12004) 12004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดลาย (ทวีปญัญา) ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12005) 12005 ปรับปรุงว่อมแซมสนาม ร้ัวฯโรงเรียนวัดทุง่มน ต .หนองขนาก อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (12006) 12006 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดนางชี ต .บา้นหบี อ.อุทยั จ.

พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (12007) 12007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโบสถ์ ต .บา้นแพรก อ.บา้นแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              

 (12008) 12008 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองน้้าส้ม (เจียนวิทยาคาร) ต.
หนองน้้าส้ม อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12009) 12009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองค้าวิทยานุสรณ์) ต.บา้นแพรก อ.บา้น
แพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12010) 12010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์หอม ต .โพธิ์สามต้น อ.บางปะหนั จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              



     หนา้ที ่489

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12011) 12011 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดเทพอุปการามฯ ต .บางปะหนั อ.บางปะหนั จ.

พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (12012) 12012 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัว และอื่นๆโรงเรียนวัดตลาด ต .หนัสัง อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (12013) 12013 ปรับปรุงสนาม ร้ัว และอื่นๆโรงเรียนวัดทา่ตอเลิศบญุยงค์วิทยา ต .ทา่ตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (12014) 12014 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนวัดล้าพระยา (แช่มช้อยวิทยา) ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (12015) 12015 ปรับปรุงสนาม ร้ัว และอื่นๆโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ต.หนองไม้ซุง อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (12016) 12016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดกุฎปีระสิทธิ์ ต.ล้าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (12017) 12017 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดจ้าปา ต .อุทยั อ.อุทยั จ.

พระนครศรีอยุธยา
150,000              

 (12018) 12018 ปรับปรุงสนาม ร้ัว และอื่นๆโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) ต.บอ่ตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              

 (12019) 12019 ปรับปรุงสนาม ร้ัว และอื่นๆโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทศิ) ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 200,000              

 (12020) 12020 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ต .ทา่วาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

200,000              

 (12021) 12021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน อาคารประกอบโรงเรียนสพป .พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ต.ลุมพลี อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

300,000              

 (12022) 12022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดตะโหนด (ประชารักษเ์วสสถิตวิทยา) ต.นครหลวง อ.
นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12023) 12023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบญุยงค์อนุสรณ์ ต .บา้นขวาง อ.
มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12024) 12024 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนประตูชัย ต .ทา่วาสุกรี อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

200,000              

 (12025) 12025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ)์ ต.ทา่หลวง อ.ทา่เรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12026) 12026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ต.ทา่เจ้าสนุก อ.ทา่เรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12027) 12027 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) ต.เสาธง อ.บางปะหนั 
จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12028) 12028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดไก่เต้ีย ต .คลองน้อย อ.บา้นแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              

 (12029) 12029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดแก้วตา ต .บางเพลิง อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              

 (12030) 12030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดสะตือ ต .ทา่หลวง อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (12031) 12031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองเครือบญุ ต .หนองน้้าใส อ.ภาชี จ.

พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (12032) 12032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดช้างใหญ่ ต .วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12033) 12033 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัว และอื่นๆโรงเรียนปฐมวิทยาคาร ต .บา้นใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              



     หนา้ที ่490

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12034) 12034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดพนัญเชิง ต .คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา
150,000              

 (12035) 12035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บ้ารุง) ต.หนองปลิง อ.
นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12036) 12036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) ต.บา้นล่ี อ.บางปะหนั จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12037) 12037 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนประชาสามัคคี ต .คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12038) 12038 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทศิ) ต.บางเพลิง อ.บางปะหนั 
จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12039) 12039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12040) 12040 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ)์ ต.พทุเลา อ.บางปะหนั จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12041) 12041 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที ่180 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (12042) 12042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอ้น ฟุง้ อุทศิ) ต.หนองขนาก อ.ทา่เรือ 

จ.พระนครศรีอยุธยา
150,000              

 (12043) 12043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดบา้นร่อม ต .บา้นร่อม อ.ทา่เรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12044) 12044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12045) 12045 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม ต .ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12046) 12046 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียนวัดบา้นดาบ ต .บอ่โพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              

 (12047) 12047 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดตาลเอน ต .ตาลเอน อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              

 (12048) 12048 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวัดนางคุ่ม ต .ศาลาลอย อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (12049) 12049 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดจ้าปา ต .จ้าปา อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (12050) 12050 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโคกกรวด ต .โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (12051) 12051 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29  ขนาด 4 หอ้งเรียน

ทาสีภายใน ภานนอก สีน้้าอครีลิค   1,714  ตรม.โรงเรียนวัดสามเพลง ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12052) 12052 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๗๕/๒๙
พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12x12 นิว้โรงเรียนคอตัน ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12053) 12053 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้สนามคอกรีต
ปกูระเบือ้งเซรามิก  280  ตรม.โรงเรียนศรีบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12054) 12054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข 7 หอ้งเรียน
ต่อเติมมุขหน้าอาคาร
โรงเรียนวัดสุนทราราม ต.หอ่หมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              



     หนา้ที ่491

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12055) 12055 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ 017 ขนาด  4  หอ้งเรียน

ทาสีน้้ามัน, ทาสีอะครีลิค  1160  ตรม.โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) ต.บา้นกลึง อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12056) 12056 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ
งานฝาเพดานยิบซัมบอร์ด 162 ตรม. ทาสีน้้าอครีลิด,สีน้้ามัน  252  ตรม.โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์
วิทยา) ต.น้้าเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12057) 12057 ปรับปรุงซ่อมแซม ปกูระเบือ้งอาคารเรียน แบบ ป .1 
ปกูระเบือ้งเคลือบ  142  ตรม.  เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนวัดบางบาล ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12058) 12058 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.แบบ ป 1 ข
เปน็พืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัดน้้าเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) ต.น้้าเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12059) 12059 ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารเรียนดนตรี แบบสร้างเอง
งานคอนกรีต ฝ้ากระเบือ้ง  ทาสีน้้าอครีลิค ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) ต.พระขาว อ.บาง
บาล จ.พระนครศรีอยุธยา

200,000              

 (12060) 12060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเสง่ียม กิจจาทร ป.ข.
เสาไม้เนือ้แข็ง  ไม้เนือ้แข็ง  ยิปซ่ัมบอร์ดหนาโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12061) 12061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.021 และ สปช.204/26ทาสีน้้าพลาสติก เปล่ียนหลังคากันสาดมัลเตอร์ซี
ลพร้อมโครงเหล็กโรงเรียนวัดตาลานเหนือ ต.ตาลาน อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12062) 12062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ข ดัดแปลง  อาคาร สปช .105/29  อาคาร สปช. 204 /26 ดัดแปลง
แผ่นเมทลัซีต 216 ตรม.  ทอ่เหล็กกลม
โรงเรียนบา้นแถววิทยาคาร ต .บา้นแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12063) 12063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 4 หอ้งเรียน
ปกูระเบือ้งเคลือบ  320  ตรม.โรงเรียนรอซีดี ต.คลองพระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12064) 12064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข 5 หอ้ง เรียน , 3 หอ้งเรียน และอาคารเอนก ทาสีน้้ามัน  1114 ตรม.
โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง ต.สิงหนาท อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12065) 12065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบแบบ  008
ทาสีโรงอาหาร 375 ตรม.  ปกูระเบือ้ง  140  ตรม.โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) ต.บา้นแพน อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12066) 12066 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้หน้าอาคารเรียนพร้อมระบบระบายน้้า
เทพืน้คอนกรีต พร้อมวัสดรองพืน้  575  ตรม.โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พบิลูประสิทธิ์) ต.บา้นโพธิ์ อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12067) 12067 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เทพืน้สนาม คอนกรีต คสล.  315  ตรม.โรงเรียนวัดบางกะทงิ(พศิิษฐ์วิทยา) ต.หวัเวียง อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12068) 12068 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช. 105/2529 เปล่ียนฝ้าและเพดานแบบสมทบอร์ด พร้อมทาสี 237  
ตรม.โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ต.ลาดชิด อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12069) 12069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสร้างเอง
ปกูระเบือ้งเซรามิก  270  ตรม.โรงเรียนวัดกระแชง ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              



     หนา้ที ่492

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12070) 12070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแบบเรียบ คร่าวโลหะชุบสังกะสี  295  ตรม.โรงเรียนสัตตปทมุบ้ารุง ต.สามเมือง อ.
ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12071) 12071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ข ผนังกระเบือ้งซีเมนต์  46  ตรม.  ประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์โรงเรียน
ราษฎร์บา้รุง ต.ตล่ิงชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12072) 12072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. แบบ สปช. 204/26 ใต้ถุนสูง  
ปกูระเบือ้งภายใน 238 ตรม.  ทาสีอครีลิค  500  ตรม.โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) ต.
มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

200,000              

 (12073) 12073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข  6  หอ้งเรียน
พืน้ไม้เนือ้แข็งเข้าล้ินวางบนตรงไม้เนือ้แข็ง  พร้อมค่าแรง  54  ตรม.โรงเรียนสินสังวาลย์อุทศิ ต.บางยี่โท อ.บาง
ไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12074) 12074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105 /29  ปกูระเบือ้งเคลือบ  180  ตรม.โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏพิทัธ์ส
หราษฎร์) ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12075) 12075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ  008
ซ่อมฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์  330  ตรม.โรงเรียนชุมชนวัดก้าแพง ต.บา้นเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12076) 12076 ปรับปรุงซ่อมแซมเทพืน้ คสล. หน้าอาคารเรียน ลาน คสล.  พร้อมอุปกรณ์  390  ตรม.โรงเรียนวัดรางจระเข้ ต.
บา้นโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12077) 12077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 104/26
เปล่ียนบนัได  พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวิทยานนท ์ต.สามเมือง อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12078) 12078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ  สปช.104/26  
ฝากระเบือ้งซีเมนต์ พร้อมทาสี  240  ตรม.โรงเรียนวัดบนัลือธรรม(ล้ากะประชารัฐ) ต.พระยาบนัลือ อ.ลาดบวั
หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12079) 12079 ปรับปรุงทางเทา้  คอนกรีต  15 ลบ.ม.  โรงเรียนวัดท้าเลไทยโปรดสัตว์ ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

55,500                

 (12080) 12080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ข
ทาสีน้้ามัน  890  ตรม.   สีน้้าอคีลิค  245  ตรม.โรงเรียนวัดลาดระโหง ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12081) 12081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.104/2526  งานกันสาด  แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ  ทาสีเหล็ก 
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) ต.บา้นแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12082) 12082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ แบบ กรมสามัญ  จอย .และ ป.1ข.โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม ต.
คู้สลอด อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12083) 12083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  105/29  
ปกูระเบือ้ง  275  ตรม.โรงเรียนวัดขนอนบา้นกรด ต.บา้นกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12084) 12084 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร)
เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา  14000  แผ่นโรงเรียนวัดโพธิ์ ต.บา้นโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12085) 12085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  แบบ สปช . 105/29โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ ต.ดอนทอง อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12086) 12086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ ป .1 ข เปล่ียนฝ้าผนัง  ทาสีโรงเรียนวัดบญุกันนาวาส ต.ไทร
น้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              



     หนา้ที ่493

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12087) 12087 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช.205/29  ทาสีน้้าอะคลลิค  975  ตรม.โรงเรียนวัดไทรน้อย ต.ไทรน้อย 

อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (12088) 12088 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป.1 ข 
 ัขัดพืน้ ,ยูริเทน(เคลือบแข็ง)  384  ตรม.โรงเรียนบางไทร ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12089) 12089 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กรมสามัญ  017
ท้าระเบยีงผนัง  ปกูระเบือ้ง  ขัดพืน้พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดบา้นอ้อ (บา้นอ้อวิทยาคาร) ต.อมฤต อ.ผักไห ่จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12090) 12090 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ สปช. 204/26
เปล่ียนกระเบือ้ง  650 แผ่น  ทาสีพลาติก สีน้้ามัน  350  ตรม.โรงเรียนวัดทา่ซุงทกัษณิาราม (เอิบ มหาเดชน์
อุปถัมย)์ ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12091) 12091 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู สปช . 301/2526 ,สปช.203/27, อาคาร สปช.105/26 เปล่ียนกระเบือ้ง  ทาสี
โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห ์ต.คลองพระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12092) 12092 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
งานหลังคา  กระเบือ้งลอนคู่  1000  แผ่น  พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) ต.กุฎ ีอ.ผักไห ่จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12093) 12093 ปรับปรุงทางเดินไปหอ้งสุขา  ยาว  24  เมตรโรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) ต.บา้นเกาะ 
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12094) 12094 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.01
พืน้กระเบือ้งยาง  68  ตรม.  ฝ้ายิบซัมบอร์ด  324  ตรม.โรงเรียนวัดหวัเวียง ต.หวัเวียง อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12095) 12095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204/26  จ้านวน  1  หลัง งานหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียน
วัดโบสถ์(ศุภพทิยาคาร) ต.บา้นกระทุม่ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12096) 12096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  จ้านวน  8 หอ้งเรียน  ทาสีน้้าอะครีลิค  1130  ตรม.
โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที ่57) ต.บา้นหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12097) 12097 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน  พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12098) 12098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  สปช.204/26 และอาคาร แบบ ป.1 ข 
เปล่ียนกระเบือ้ง ทาสีพลาสติก สีน้้ามัน โรงเรียนวัดทางยาว ต.บา้นม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12099) 12099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 008  และสปช. 105/29
ทาสีน้้ามัน  650  ตรม.  ทาสีน้้ามันยูนิเทน  350  ตรม.โรงเรียนวัดสุทธาวาส ต.ลาดบวัหลวง อ.ลาดบวัหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12100) 12100 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  017
งานขัดพืน้ 700  ตรม.  ทาสีอาคาร  700  ตรม.โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไหว่ิทยาคาร) ต.ผักไห ่อ.ผักไห ่จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12101) 12101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงอาหาร)
เปล่ียนกระเบือ้ง ทาสี พร้อมอุปกรณ์  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) ต.บา้นใหญ่ อ.ผักไห ่จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12102) 12102 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ไม้ อาคาเรียนแบบ  ป.1ขโรงเรียนปราสาททองวิทยา ต.บา้นเลน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

199,000              

 (12103) 12103 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
เทพืน้ถนน คสล. พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา ต.บา้นหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12104) 12104 ปรับปรุงซ่อมแซมแบบอาคารประกอบเรียนดนตรี คานคอดิน  ปกูระเบือ้ง  พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดลาดชะโด 

ต.หนองน้้าใหญ่ อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา
200,000              

 (12105) 12105 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สามัญ  008 ถมทรายรองพืน้ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ ต .หวั
เวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12106) 12106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป.1 ข
เปล่ียนฝาไม้  ทาสีน้้า สีพลาติกโรงเรียนสามัคคีวิทยา ต.คลองพระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12107) 12107 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียน ยาง  95  เมตร  คันกั้นดินชายแม่น้้า  ข้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดกลาง ต .บา้นโพธิ์ อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา

149,000              

 (12108) 12108 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน 
ปกูระเบือ้ง  320  ตรม.โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ)์ ต.ลาดน้้าเค็ม อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12109) 12109 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป.1 ข  
ปกูระเบือ้ง  212  ตรม.โรงเรียนวัดลาดบวัหลวง (สหมิตรศึกษา) ต.สามเมือง อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

200,000              

 (12110) 12110 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมพละศึกษา
โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) ต.กุฎ ีอ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12111) 12111 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู
เปล่ียนหลังคา เปล่ียนฝาผนังโรงเรียนชายนาพฒันา (ส้าเนียง สนิทอุปถัมภ)์ ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12112) 12112 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วมนักเรียนและสานอเนกประสงค์ ปกูระเบือ้ง  215  ตรม.โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒ
นราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.บางหกั อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

98,400                

 (12113) 12113 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต  โรงเรียนวัดบนัไดช้าง ต .หวัเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (12114) 12114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข

ทาสีย้อมไม้,ทายูริเทน,ขัดพืน้ไม้  522  ตรม.โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ ์ต.พระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12115) 12115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข 7 หอ้งเรียน ,อาคารแบบ สปช.104/26 4 หอ้งเรียน  งานทาสี 
โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เล่ือนประชานุกูล) ต.พระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12116) 12116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป.1 ข งานหลังคาโรงเรียนวัดสนามไชย ต .สนามชัย อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12117) 12117 งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารแบบ  ป .1 ข 
เสริมเหล็กรับน้้าหนักอาคารโรงเรียนวัดโพธิ์ ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12118) 12118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป.1 ข
ปกูระเบือ้ง  212  ตรม.โรงเรียนวัดปราสาททอง ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12119) 12119 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ทาสีน้้าอะครีลิค  930  ตรม.โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ ์ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12120) 12120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/2525 ดัดแปลง ปกูระเบือ้ง  280  ตรม.โรงเรียนวัดบางเคียน ต.บางกระส้ัน 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12121) 12121 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าและอาคารประกอบ
ทาสี เปล่ียนกระเบือ้ง โรงเรียนวัดขวิด ต.บา้นคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12122) 12122 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช .204/26 เปล่ียนกระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัดอินทอารี(ส้านักงาน
สลากกินแบง่สงเคราะห์289) ต.ลาดบวัหลวง อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12123) 12123 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโรงเรียน

ถมดินปรับสนามโรงเรียน  800  ลบ.ม.โรงเรียนวัดทา่ดินแดง ต.ทา่ดินแดง อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (12124) 12124 ปรับปรุงเทพืน้ คสล. อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเจ้าฟา้สร้าง ต.บา้นแปง้ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (12125) 12125 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน อาคารประกอบ แบบ  017

ทาสีน้้ามัน  800  ตรม.โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปล่ัง ฤกษจ์ารี) ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
99,000                

 (12126) 12126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงโครงหลังคาโรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)์ ต.
ลาดบวัหลวง อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12127) 12127 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004  (2 ชั้น  16  หอ้งเรียน) งานผนัง  ร้ือ กั้น  395  ตรม.โรงเรียนวัดชุมพล
นิกายาราม ต.บา้นเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

200,000              

 (12128) 12128 ปรับปรุงซ่อมพืน้ผนัง อาคาเรียนแบบ ป.1ฉ และสะพานเดินไปหอ้งน้้านักเรียนโรงเรียนวัดแจ้ง ต .มหาพราหมณ์ 
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12129) 12129 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29
เปล่ียนฝากระเบือ้ง ทาสี 175 ตรม.โรงเรียนอุปลพนัธุ์โรจนประสิทธิ์ ต.ลาดบวัหลวง อ.ลาดบวัหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12130) 12130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข. ,โรงอาหาร เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา  1290  แผ่นโรงเรียนวัดบา้น
หว้า (ชมพวูิทยา) ต.บา้นหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12131) 12131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(เคาน์เตอร์โรงอาหาร)โรงเรียนวัดบา้นแค ต.บา้นแค อ.ผักไห ่จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12132) 12132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 อาคารอเนกประสงค์  ส้วม แบบ สปช.106/26โรงเรียนลาด
บวัหลวง (นิม่นวลอุทศิ) ต.พระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

146,400              

 (12133) 12133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานเทพืน้ คสล.คอนกรีตโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ต.คลองพระ
ยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12134) 12134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ ป .1 ข 1 หลัง  5  หอ้งเรียนโรงเรียนวัดปทมุวัน (โสนิกร
ประชาอนุสรณ์) ต.หลักชัย อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12135) 12135 งานเทพืน้ คสล. หน้าเสาธงโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (12136) 12136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ

ท้าหลังคากันสาด ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดบา้นสร้าง ต .บา้นสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
200,000              

 (12137) 12137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และอาคารประกอบ ทาสี  350  ตรม. ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนคู้
สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ)์ ต.คู้สลอด อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12138) 12138 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29
เชื่อมต่ออาคารเรียน กว้าง 3.5 เมตร  ยาว  11  เมตรโรงเรียนวัดลาดประทมุคงคาราม ต .หลักชัย อ.ลาดบวัหลวง
 จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12139) 12139 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ  003  ดัดแปลง
งานบนัไดโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบ้ารุง) ต.ผักไห ่อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12140) 12140 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข
งานขัดพืน้ ทาแลกเกอร์ ยูริเทน  459  ตรม.โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ต.พระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12141) 12141 ปรับปรุงอาคารและบริเวณโรงเรียน
ปรับปรุงถนน อาคาร 1 แบบ 008/1/17  โรงเรียนวัดบา้นแพน ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12142) 12142 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามหน้าอาคารเรียน
ปรับปรุงสนาม ถมดิน ทรายโรงเรียนวัดเชิงเลน ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12143) 12143 ปรับปรุงอาคาอาคาร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  57  เมตรโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ ต.สิงหนาท อ.ลาดบวัหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12144) 12144 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดสง่างาม ต .บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (12145) 12145 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หน้าอาคารเรียน

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์) ต.บา้นกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
150,000              

 (12146) 12146 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ถมดิน ทราย  243 ลบ.ม.โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ ต.โพแตง อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12147) 12147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข
งานพืน้ลูกกรงสแตนเลสโรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ ต .ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12148) 12148 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ
ทาสีอาคารเรียน  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12149) 12149 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 เปล่ียนกระเบือ้ง  760  แผ่นโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.มารวิชัย อ.
เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12150) 12150 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสุขา และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียน เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก,เปล่ียนเสาบา้นพกัครู,
ซ่อมแซมหอ้งน้้าโรงเรียนวัดไชยภมูิ ต .ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12151) 12151 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29
เปล่ียนยิบซัมบอร์ดและทาสีโรงเรียนวัดล้าตะเคียน (วิริยศึกษา) ต.ล้าตะเคียน อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12152) 12152 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช .105/29โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12153) 12153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข พเิศษ และอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก พช.03/3/36โรงเรียนวัดหน้าต่าง
ใน (จงนิลอุปถัมภ)์ ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12154) 12154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบา้รุง) ต.ไผ่พระ อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12155) 12155 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ข 
ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด  200  ตรม.โรงเรียนวัดปิน่แก้ว ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12156) 12156 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม เทพืน้ คสล.คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นพลับ (วิสุทธิวังราช) ต.บา้นพลับ อ.บางปะอิน
 จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12157) 12157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สปช .104/26 และอาคารแบบ 008
งานฝ้าเพดาน  งานพืน้-งานทาสีโรงเรียนวัดสามตุ่ม ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12158) 12158 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตลูกกรงเหล็ก  66   เมตรโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12159) 12159 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ แบบ สปช .105 เปล่ียนกระเบือ้ง ฝาเพดาน  ทาสีโรงเรียนเชียง
รากน้อย ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

200,000              

 (12160) 12160 ปรับปรุงซ่อมแซมลานหน้าอาคารเรียน
งานปกูระเบือ้ง  267  ตรม.โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.บางกระส้ัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12161) 12161 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีอาคาร  1270  ตรม.โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) ต.
ลาดน้้าเค็ม อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12162) 12162 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีอาคารเรียน  1265  ตรม.โรงเรียนวัดโพธิ์เผือก ต.โคกช้าง 
อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12163) 12163 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ปกูระเบือ้ง  230  ตรม.โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) ต.นาคู อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (12164) 12164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  2 หลัง ทาสีอาคารเรียน  1,324  ตรม.โรงเรียนวัดดอนลาน 
ต.ดอนลาน อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12165) 12165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน แบบ ป.1 ข  ดัดแปลง  9 หอ้งเรียน โรงเรียนวัดยม ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12166) 12166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โรงเรียนวัดเปรมปรีชา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12167) 12167 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ ต .มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (12168) 12168 ปรับปรุงอาคารประกอบโรงอาหารและบา้นพกัครูโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย ต .ราชคราม อ.บางไทร จ.

พระนครศรีอยุธยา
146,000              

 (12169) 12169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
เปล่ียนฝาทาสี  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

97,000                

 (12170) 12170 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008  
เปล่ียนฝ้าเพดาน  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12171) 12171 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ
เปล่ียนกระเบือ้ง  พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดราษฎร์ปณุณาราม ต .คลองพระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12172) 12172 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร และหลังคาทางเทา้โรงเรียนวัดธรรมนาวา ต .เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

200,000              

 (12173) 12173 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข
เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดสุคนธาราม ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12174) 12174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26
เปล่ียนหลังคา ฝ้า เพดานโรงเรียนวัดเศวตศิลาราม ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12175) 12175 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข
เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนโคกตาพรหม ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12176) 12176 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.2/28  
เปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนวัดมฤคทายวัน ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12177) 12177 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12178) 12178 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และอาคารแบบสร้างเองโรงเรียนวัดเทพมงคล ต .เทพมงคล อ.บาง
ซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12179) 12179 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ขโรงเรียนวัดบางซ้ายใน ต.แก้วฟา้ อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (12180) 12180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  สปช.204/26โรงเรียนวัดบางซ้ายนอก ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.

พระนครศรีอยุธยา
149,900              

 (12181) 12181 ปรับปรุงซ่อมสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน เทปนู เสริมเหล็กโรงเรียนวัดดอนพฒันาราม ต .วังพฒันา อ.บางซ้าย จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12182) 12182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29 โรงเรียนวัดวังชะโด ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (12183) 12183 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียนแบบ ป .1 ขโรงเรียนคชเวกวิทยา ต.วังพฒันา อ.บางซ้าย จ.

พระนครศรีอยุธยา
100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12184) 12184 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ ป .1 ขโรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งต้ัง) ต.วังพฒันา 

อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (12185) 12185 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ  ป.3โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12186) 12186 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204/26  ,ส้วม แบบ สปช.601/26โรงเรียนวัดฤกษบ์ญุมี ต.
บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12187) 12187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียน  แบบ  008 กรมสามัญโรงเรียนวัดตะกู 
(เมตตาชนูปการ) ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12188) 12188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ
เปล่ียนกระเบือ้ง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นบางพลี (บศุย์บรูณะ) ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12189) 12189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12190) 12190 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมนอกอาคาร แบบ  (04)401โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) ต.หน้าโคก อ.ผักไห ่จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12191) 12191 ปรัปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข จ้านวน  2  หลังโรงเรียนวัดสามเรือน ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12192) 12192 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.2 ขโรงเรียนวัดคู้สลอด ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (12193) 12193 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ข

เปล่ียนพืน้ไม้รางล้ินโรงเรียนบา้นเชียงรากน้อย ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
150,000              

 (12194) 12194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พบิลูเกียรติ) ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12195) 12195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ข
ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม (ค้าเทศวิทยาคาร) ต.ทางช้าง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12196) 12196 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ข
เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12197) 12197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ข
เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดโคก ต.บางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12198) 12198 ปรับปรุงซ่อมแซม สนามเด็กเล่น  ถมทราย  ทาสี  ซ่อมถนนปนูโรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) ต.บาง
ประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12199) 12199 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า  2 หลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              

 (12200) 12200 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  ท้าร้ัวสนามเด็กเล่น  ทาสีร้ัวสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดเชิงทา่ ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12201) 12201 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น  โครงหลังคาเหล็ก ทาสี ถมทรายโรงเรียนวัดท้าใหม่ ต.บา้นสร้าง อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12202) 12202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ข 2 หลัง ทาสีน้้ามัน พืน้อาคารเรียนโรงเรียนวัดใหม่ (ประพติรประชา
คาร) ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12203) 12203 ปรับปรุงซ่อมแซม ท้าร้ัว แบบ สพฐ ทาสีโรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) ต.วัดยม อ.บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12204) 12204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ข
ทาสี กั้นหอ้งโรงเรียนวัดอมฤต (สิทธิประสิทธิ)์ ต.อมฤต อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12205) 12205 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  

เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุขป ต.บา้นใหญ่ อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (12206) 12206 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนทางเข้าอาคารเรียนแบบสพฐ.โรงเรียนวัดบา้นกล้ิง ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12207) 12207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป.1 ข
โครงหลังคาเมลธอลซีทโรงเรียนวัดขุนจ่าธรรมาราม ต.หอ่หมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12208) 12208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ขโรงเรียนวัดเทพสนทวารี ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (12209) 12209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข 6 หอ้งเรียนโรงเรียนเสริมปญัญา (ไวยกัญญาอนุเคราะห)์ ต.บา้นหว้า 

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
100,000              

 (12210) 12210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต ต.สามเมือง อ.ลาดบวัหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12211) 12211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
เทพืน้คอนกรีต คสลโรงเรียนบา้นบางกระส้ัน ต .บางกระส้ัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12212) 12212 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดชีปะขาว ต .บางประแดง อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000              

 (12213) 12213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม ต .บา้นกรด อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000              

 (12214) 12214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานโรงเรียนสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 300,000              

 (12215) 12215 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นสาง ต .บา้นสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 100,000              
 (12216) 12216 ทาสีอาคารเรียน แบบ พย.1โรงเรียนบา้นร่องค้า ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 100,000              
 (12217) 12217 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด (แบบสร้างเอง)โรงเรียนชุมชนบา้นแม่สุก ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 100,000              
 (12218) 12218 1. ซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์

2.เปล่ียนหลังคาบา้นพกันักเรียนหญิงโรงเรียนเจริญใจ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
100,000              

 (12219) 12219 ซ่อมแซมเพดานอาคารเรียนโรงเรียนบา้นร่องหา้ ต .บา้นต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 150,000              
 (12220) 12220 ปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ (เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล) กว้าง 5

 เมตร)โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บา้นศรีถ้อย) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
100,000              

 (12221) 12221 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่ต้๋าบญุโยง ต .แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 100,000              
 (12222) 12222 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนบานหน้าต่างเล่ือนกระจกใส 29 ชุด ประตูบานสวิงกระจกใส  11  ชุด  อาคารเรียน พย.

004โรงเรียนบา้นค่า ต.ปา่ซาง อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
150,000              

 (12223) 12223 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 กโรงเรียนบา้นสันขวาง ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 100,000              
 (12224) 12224 ปรับปรุงซ่อมแซม ประตูหน้าต่าง หอ้งคอมพวิเตอร์ หอ้งวิทยาศาสตร์ หอ้งคณิตศาสตร์โรงเรียนบา้นดงอินตา ต .

บา้นเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
150,000              

 (12225) 12225 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียน สปช105/29โรงเรียนบา้นไร่อ้อย ต.บา้นเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 150,000              
 (12226) 12226  ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบา้นต๋อม ต.บา้นต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 150,000              
 (12227) 12227 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีอาคาร สปช.105/29โรงเรียนบา้นดง ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 150,000              

 (12228) 12228 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นปา่แฝกใต้ ต .ปา่แฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 100,000              
 (12229) 12229 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26 ป ี2537โรงเรียนบา้นดอกบวั(ราษฏร์บ้ารุง) ต.บา้นตุ่น อ.เมืองพะเยา

 จ.พะเยา
100,000              



     หนา้ที ่500

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12230) 12230 ซ่อมแซมพืน้ เปล่ียนประตูหน้าต่างอาคารเรียน แบบ สปช 102/2526โรงเรียนบา้นปาง ต.คือเวียง อ.ดอกค้าใต้ 

จ.พะเยา
100,000              

 (12231) 12231 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นแม่จว้า ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 100,000              
 (12232) 12232 ซ่อมแซมถนนบริเวณหน้าอาคาร สปช.105/29  ก่อสร้างรางระบายน้้า คลส.พร้อมฝาปดิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 

(ดอกค้าใต้) ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
150,000              

 (12233) 12233 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นจ้าปา่หวาย ต .จ้าปา่หวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 150,000              
 (12234) 12234 1.ซ่อมแซมประตูหอ้งน้้าและโถส้วม

2.เปล่ียนกระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ ป.1ขโรงเรียนบา้นแม่กา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
150,000              

 (12235) 12235 ปรับปรุงซ่อมแซมผนังกั้นหอ้งเรียน และทาสีอุปกรณ์เคร่ืองเล่น สนามเด็กเล่น BBLโรงเรียนบา้นสันเวียงใหม่ ต.
บา้นสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

100,000              

 (12236) 12236 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา และปกูระเบือ้งพืน้ อาคารเรียน โรงเรียนบา้นต้๊าพระแล ต .บา้นต้๊า อ.เมือง
พะเยา จ.พะเยา

150,000              

 (12237) 12237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสันต้นม่วง ต .เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 100,000              
 (12238) 12238 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ชั้นล่าง 2 หอ้งโรงเรียนอนุบาลพะเยา ต.เวียง อ.เมืองพะเยา 

จ.พะเยา
200,000              

 (12239) 12239 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนเพือ่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลดอกค้าใต้ (ชุมชนบา้นสันช้างหนิ) ต.บญุเกิด
 อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

100,000              

 (12240) 12240 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (พืน้ปกูระเบือ้ง) 211 ตร.ม.โรงเรียนบา้นสันต้นผ้ึง ต.ดงเจน อ.ภกูามยาว 
จ.พะเยา

100,000              

 (12241) 12241 ซ่อมแซมปรับปรุงเพดาน และทาสีผนังหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นใหม่ ต .บา้นใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 100,000              
 (12242) 12242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมโรงเรียนบา้นหนองสระ ต .ปา่แฝก

 อ.แม่ใจ จ.พะเยา
100,000              

 (12243) 12243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ พย 017โรงเรียนบา้นค่าบน ต.ปา่ซาง อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 100,000              
 (12244) 12244 ซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน แบบ พย.01โรงเรียนบา้นหว้ยเคียน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 100,000              
 (12245) 12245 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนและหอ้งเรียน (ทาสี)โรงเรียนบา้นแม่จว้าใต้ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 100,000              
 (12246) 12246 ทาสีอาคารเรียน สปช.105 /29โรงเรียนบา้นแม่นาเรือใต้ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 100,000              
 (12247) 12247 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ พย017โรงเรียนบา้นทุง่ต้นศรี ต.หว้ยลาน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 100,000              
 (12248) 12248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นศาลา ต .ทา่วังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 100,000              
 (12249) 12249 1.เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาอาคารอเนกประสงค์

2.เปลียนบานประตูอาคารเรียน พย.01โรงเรียนชุมชนบา้นหว้ยลาน ต.หว้ยลาน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
150,000              

 (12250) 12250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นภเูงิน ต .แม่ปมื อ.เมืองพะเยา
 จ.พะเยา

150,000              

 (12251) 12251 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง อาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นตุ้มทา่ ต .ทา่จ้าป ีอ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 100,000              
 (12252) 12252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมโรงเรียนบา้นดงบญุนาค ต .บา้น

เหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
100,000              

 (12253) 12253 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นร่องจว้า ต .สว่างอารมณ์ อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 150,000              

 (12254) 12254 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน เพือ่ปรับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนชุมชนบา้นปา่
แฝกสามัคคี ต.ปา่แฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

100,000              

 (12255) 12255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด 5 หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นต๋อมดง ต .บา้นต๋อม อ.
เมืองพะเยา จ.พะเยา

100,000              



     หนา้ที ่501

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12256) 12256 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  อาคารเรียน แบบ พย.01/4โรงเรียนบา้นปา่แฝกเหนือ ต.ปา่แฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 100,000              
 (12257) 12257 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด แบบสร้างเอง และโรงฝึกงาน แบบ พย .05โรงเรียนบา้นแม่ใจ(แม่ใจเพาะ

วิทยาการ) ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
100,000              

 (12258) 12258 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอกบวั (บญุมานุเคราะห์) ต.ทา่วังทอง อ.เมืองพะเยา
 จ.พะเยา

100,000              

 (12259) 12259 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 105/29โรงเรียนบา้นดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) ต.จ้าปา่หวาย อ.เมืองพะเยา จ.
พะเยา

100,000              

 (12260) 12260 ปรับปรุงสีอาคารเรียน แบบ ป1กโรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต .หว้ยแก้ว อ.ภกูามยาว จ.พะเยา 100,000              
 (12261) 12261 ปรับปรุงสีอาคารเรียน แบบ ป1กโรงเรียนบา้นอิงโค้ง ต.หว้ยแก้ว อ.ภกูามยาว จ.พะเยา 100,000              
 (12262) 12262 ปรับปรุงสีอาคารเรียน แบบ พย.02โรงเรียนบา้นหว้ยแก้ว ต.หว้ยแก้ว อ.ภกูามยาว จ.พะเยา 100,000              
 (12263) 12263 ปรับปรุงสีอาคารเรียน แบบ พย.102/26โรงเรียนบา้นร่องปอ ต.ดงเจน อ.ภกูามยาว จ.พะเยา 100,000              
 (12264) 12264 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์กิ้จกรรมหน้าเสาธง , กิจกรรม BBLโรงเรียนบา้นไร่ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 100,000              

 (12265) 12265 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างโรงเรียนบา้นเจน (เจนจันทรานุกูล) ต.ดงเจน อ.ภกูามยาว จ.พะเยา 100,000              
 (12266) 12266 ปรับปรุงสีอาคารเรียน แบบ ป1กโรงเรียนบา้นกว้านเหนือ(สุทศัน์อุปถัมภ)์ ต.ดงเจน อ.ภกูามยาว จ.พะเยา 100,000              
 (12267) 12267 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเนินสมบรูณ์ ต .หว้ยลาน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 100,000              
 (12268) 12268 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคารมัธยมกึ่งถาวรโรงเรียนบา้นปางงุ้น ต .หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 100,000              
 (12269) 12269 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นกาดถี ต .หว้ยแก้ว อ.ภกูามยาว จ.พะเยา 100,000              
 (12270) 12270 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นสันต้นแหน ต.หว้ยแก้ว อ.ภกูามยาว จ.พะเยา 100,000              
 (12271) 12271 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ พย.017โรงเรียนบา้นหว้ยเจริญราษฏร์ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 100,000              
 (12272) 12272 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นทุง่ปา่ข่า ต .ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.

พะเยา
100,000              

 (12273) 12273 ปรับปรุงซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นปา่สักสามัคคี ต .ศรีถ้อย อ.แม่
ใจ จ.พะเยา

100,000              

 (12274) 12274 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ชั้น อนุบาล 1-2, ป.2-5 และหอ้งวิทยาศาสตร์โรงเรียนบา้นแม่อิง ต .ดงเจน อ.ภกูาม
ยาว จ.พะเยา

100,000              

 (12275) 12275 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ พย.04โรงเรียนบา้นปา่ตึง ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 100,000              
 (12276) 12276 ปกูระเบือ้งพืน้อาคาร  ทาสีอาคาร  อาคารแบบ สปช . แบบ 105/26 และอาคาร แบบ 201/29โรงเรียนบา้น

หนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
150,000              

 (12277) 12277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบทีป่ระสบภยัธรรมชาติ และช้ารุดโรงเรียนบา้นม่วงค้า ต .หว้ยแก้ว 
อ.ภกูามยาว จ.พะเยา

100,000              

 (12278) 12278 เปล่ียนหลังคาอาคารเอนกประสงค์ สปช 202/26, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้าง
ทีช่้ารุดทรุดโทรมโรงเรียนบา้นต้๊าม่อน ต.บา้นต้๊า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

100,000              

 (12279) 12279 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนร้้โรงเรียนบา้นต้๊าดอนมูล ต .
บา้นต้๊า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

100,000              

 (12280) 12280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ใส ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 150,000              
 (12281) 12281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พย 017โรงเรียนบา้นปา่คา ต.แม่ปมื อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 100,000              
 (12282) 12282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบา้นโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมือง

พะเยา จ.พะเยา
150,000              

 (12283) 12283 ปรับปรุงซ่อมแซมเพดานหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นโปง่ ต .บา้นใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 100,000              
 (12284) 12284 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นสันจกปก ต .ดอกค้าใต้ อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 100,000              



     หนา้ที ่502

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12285) 12285 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ พย.017โรงเรียนอนุบาลภกูามยาว ต.ดงเจน อ.ภกูามยาว จ.พะเยา 100,000              
 (12286) 12286 ทาสีอาคารเรียนแบบ ป1 ก พืน้ที ่1,060 ตารางเมตรโรงเรียนต้าบลสันปา่ม่วง ต.สันปา่ม่วง อ.เมืองพะเยา จ.

พะเยา
100,000              

 (12287) 12287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช105/29โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต.แม่ปมื อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 150,000              
 (12288) 12288 ปกูระเบือ้งพืน้อาคารเรียน สปช .101/29โรงเรียนบา้นวังขอนแดง ต .หว้ยลาน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 100,000              
 (12289) 12289 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้อาคาร ถมและปกูระเบือ้งพืน้อาคาร ป .1กโรงเรียนบา้นทุง่หลวง ต .ดอนศรีชุม อ.ดอกค้าใต้ 

จ.พะเยา
100,000              

 (12290) 12290 ปรับปรุงซ่อมแซมเพดาน อาคารเรียน ป.1ขโรงเรียนบา้นถ้า้ประชานุเคราะห ์ต .บา้นถ้า้ อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 150,000              
 (12291) 12291 1. เปล่ียนบานประตู อาคารเรียน พย.01

2. ทาสีอาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนบา้นปนิ ต.บา้นปนิ อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
150,000              

 (12292) 12292 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี  อาคาร พย.107   อาคาร พย.102  อาคารอเนกประสงค์ หอ้งวิทยาศาสตร์โรงเรียนบา้น
เหล่า ต.บา้นเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา

150,000              

 (12293) 12293 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพเดาน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นจ้าไก่ ต .สันโค้ง อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 150,000              

 (12294) 12294 ปรับปรุงซ่อมแซมปกูระเบือ้งพืน้และทางเดินอาคารอเนกประสงค์ ท้าหลังคาเชื่อมต่ออาคารโรงเรียนบา้นแม่พริก 
ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

100,000              

 (12295) 12295 ปรับปรุง ซ่อมแซม ปกูระเบือ้งพืน้ อาคาร พย .01โรงเรียนบา้นปนิเหนือ ต.บา้นปนิ อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 100,000              
 (12296) 12296 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้และปกูระเบือ้งพืน้อาคารเรียน ป .1กโรงเรียนบา้นบญุเรือง (อินทะวงศานุเคราะห)์ ต.บญุเกิด

 อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
100,000              

 (12297) 12297 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียน ป . 1ก   ซ่อมแซมหน้าต่าง
โรงเรียนบา้นต้๊าเหล่า ต.ทา่จ้าป ีอ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

100,000              

 (12298) 12298 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน แบบ พย. 017โรงเรียนบา้นโพธิ์ทอง ต.คือเวียง อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 100,000              
 (12299) 12299 ปรับปรุง ซ่อมแซม ปกูระเบือ้งพืน้ อาคารเรียน แบบ พย .01โรงเรียนบา้นถ้า้ประชาบ้ารุง ต.บา้นถ้า้ อ.ดอกค้าใต้ 

จ.พะเยา
100,000              

 (12300) 12300 ปรับปรุง  ซ่อมแซม   ทาสีภายในอาคาร พย .02  ต่อเติม ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง อาคาร พย.04โรงเรียนบา้น
ใหม่ ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

100,000              

 (12301) 12301 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นน้้าปกุ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 150,000              
 (12302) 12302 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นปวัศรีพรม ต .ฝายกวาง อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12303) 12303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนเงิน ต .ออย อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12304) 12304 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นบอ่เบีย้ ต .บา้นมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 100,000              
 (12305) 12305 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นผาฮาว ต .ทุง่ผาสุข อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12306) 12306 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนชัยชุมภ ูต .น้้าแวน อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12307) 12307 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่ต้๋า ต .น้้าแวน อ.เชียงค้า จ.พะเยา 150,000              
 (12308) 12308 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นวังบง ต .ควร อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12309) 12309 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลปง ต .นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 150,000              
 (12310) 12310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสักลอ ต .หงส์หนิ อ.จุน จ.พะเยา 150,000              
 (12311) 12311 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งโสตทศันูปกรณ์)โรงเรียนบา้นร่องแมด ต.ทุง่รวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 100,000              
 (12312) 12312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหย่วน (เชียงค้านาคโรวาท) ต.หย่วน อ.เชียงค้า จ.

พะเยา
150,000              

 (12313) 12313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ ต .ทุง่รวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 100,000              
 (12314) 12314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นร่องย้าง ต .ลอ อ.จุน จ.พะเยา 100,000              



     หนา้ที ่503

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12315) 12315 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นน้้าจุน ต .ลอ อ.จุน จ.พะเยา 100,000              
 (12316) 12316 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นหว้ยง้ิว ต .ทุง่รวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 100,000              
 (12317) 12317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นม่วง ต .ปง อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12318) 12318 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นแบง่ ต .งิม อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12319) 12319 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นทา่ฟา้ใต้ ต .สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 100,000              
 (12320) 12320 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นเล้ียว ต .งิม อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12321) 12321 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นเวียงลอ ต .ลอ อ.จุน จ.พะเยา 100,000              
 (12322) 12322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นดู่ ต .ปง อ.ปง จ.พะเยา 150,000              
 (12323) 12323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหล่ายฝายแก้ว ต .ออย อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12324) 12324 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นถ้า้ผาลาด ต .แม่ลาว อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12325) 12325 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นสะแล่ง ต .เชียงแรง อ.ภซูาง จ.พะเยา 100,000              
 (12326) 12326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนไชยปา่แขม ต .ออย อ.ปง จ.พะเยา 150,000              
 (12327) 12327 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต .ควร อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12328) 12328 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นหลวง ต .ออย อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12329) 12329 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นบญุยืน ต .นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12330) 12330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นใหม่น้้าเงิน ต .งิม อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12331) 12331 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นผาลาด ต .น้้าแวน อ.เชียงค้า จ.พะเยา 150,000              
 (12332) 12332 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นสบบง ต .สบบง อ.ภซูาง จ.พะเยา 100,000              
 (12333) 12333 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นบอน ต .ปง อ.ปง จ.พะเยา 150,000              
 (12334) 12334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นน้้าเปือ๋ย ต .เชียงแรง อ.ภซูาง จ.พะเยา 100,000              
 (12335) 12335 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นแม่ทะลาย ต .พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 100,000              
 (12336) 12336 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นบญุเรือง ต .ปง อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12337) 12337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นปางถ้า้ ต .ร่มเย็น อ.เชียงค้า จ.พะเยา 150,000              
 (12338) 12338 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นธาตุขิงแกง ต .พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 150,000              
 (12339) 12339 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นก๊อน้อย ต .ทุง่กล้วย อ.ภซูาง จ.พะเยา 150,000              
 (12340) 12340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสันหลวง ต .ทุง่รวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 100,000              
 (12341) 12341 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นร่องค้อม ต .เจดีย์ค้า อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12342) 12342 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นยางขาม ต .หว้ยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา 150,000              
 (12343) 12343 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นทุง่เย็น ต .แม่ลาว อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12344) 12344 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นปี ้ต .เวียง อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12345) 12345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสบท ุ "คีรีราษฎร์สงเคราะห์" ต.แม่ลาว อ.เชียงค้า จ.

พะเยา
100,000              

 (12346) 12346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสร้อยศรี ต .จุน อ.จุน จ.พะเยา 100,000              
 (12347) 12347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นศรีเมืองชุม ต .ลอ อ.จุน จ.พะเยา 100,000              
 (12348) 12348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสันติสุข ต .ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 150,000              
 (12349) 12349 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นดอนไชย ต .งิม อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12350) 12350 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นร้องเชียงแรง ต .เชียงแรง อ.ภซูาง จ.พะเยา 100,000              
 (12351) 12351 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งสมุด)โรงเรียนบา้นหว้ยแม่แดง ต .นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12352) 12352 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นพวงพยอม ต .หงส์หนิ อ.จุน จ.พะเยา 150,000              
 (12353) 12353 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนราชานุเคราะห ์ต .ผา

ช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
150,000              



     หนา้ที ่504

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12354) 12354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นขุนก้าลัง ต .ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 150,000              
 (12355) 12355 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งกิจกรรมนักเรียน)โรงเรียนบา้นดอนแก้ว ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12356) 12356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นปวั ต .งิม อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12357) 12357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นใหม่ร่มเย็น ต .ร่มเย็น อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12358) 12358 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นปา่คา ต .ควร อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12359) 12359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนมูล ต .จุน อ.จุน จ.พะเยา 150,000              
 (12360) 12360 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหวัขัว ต.หว้ยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา 100,000              
 (12361) 12361 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งคอมพวิเตอร์)โรงเรียนบา้นหว้ยกั้ง ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 100,000              
 (12362) 12362 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นต้นผ้ึง ต .ร่มเย็น อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12363) 12363 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสบขาม ต .ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12364) 12364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นปา่สัก ต .ปา่สัก อ.ภซูาง จ.พะเยา 100,000              
 (12365) 12365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหวัทุง่ ต .ทุง่ผาสุข อ.เชียงค้า จ.พะเยา 150,000              
 (12366) 12366 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนอนุบาลจุน(บา้นบวัสถาน) ต.หว้ยข้าวก่า้ อ.จุน จ.พะเยา 200,000              
 (12367) 12367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นฝายกวาง ต .ฝายกวาง อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12368) 12368 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นควรดง ต .ควร อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12369) 12369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสา ต .ทุง่กล้วย อ.ภซูาง จ.พะเยา 100,000              
 (12370) 12370 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนและหอ้งพเิศษ (หอ้งคอมพวิเตอร์ หอ้งศิลปะ หอ้งการงานอาชีพ )โรงเรียนบา้นปงใหม่ 

ต.ทุง่กล้วย อ.ภซูาง จ.พะเยา
150,000              

 (12371) 12371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่กล้วย ต .ทุง่กล้วย อ.ภซูาง จ.พะเยา 150,000              
 (12372) 12372 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นผาต้ัง ต .ขุนควร

 อ.ปง จ.พะเยา
150,000              

 (12373) 12373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นใหม่ปางค่าสาขาบา้นหว้ยกอก ต .ผาช้างน้อย อ.ปง จ.
พะเยา

100,000              

 (12374) 12374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นใหม่ปางค่า (ภลัูงกาอนุสรณ์) ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.
พะเยา

150,000              

 (12375) 12375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นทุง่ (อินมีอุปถัมภ)์ ต.หว้ยข้าวก่า้ อ.จุน จ.พะเยา 150,000              

 (12376) 12376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นโจ้โก้ ต .ร่มเย็น อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12377) 12377 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นแวนโค้ง ต .ฝายกวาง อ.เชียงค้า จ.พะเยา 150,000              
 (12378) 12378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน โรงเรียนสพป .พะเยา เขต 2 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 300,000              
 (12379) 12379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาบวั ต .สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 100,000              
 (12380) 12380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นแฮะ ต .แม่ลาว อ.เชียงค้า จ.พะเยา 150,000              
 (12381) 12381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นปางวัว ต .เชียงบาน อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12382) 12382 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งสมุด)โรงเรียนบา้นน้้ามิน ต.แม่ลาว อ.เชียงค้า จ.พะเยา 150,000              
 (12383) 12383 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งโสตทศันูปกรณ์)โรงเรียนอนุบาลเชียงค้า(วัดพระธาตุสบแวน) ต.หย่วน อ.เชียงค้า

 จ.พะเยา
200,000              

 (12384) 12384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่หล่ม ต .ฝายกวาง อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12385) 12385 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นหล่ายทุง่ ต .เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 100,000              
 (12386) 12386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่ทาย ต .ออย อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12387) 12387 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นร่องส้าน ต .ร่มเย็น อ.เชียงค้า จ.พะเยา 200,000              
 (12388) 12388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นเชียงบาน ต .เชียงบาน อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              



     หนา้ที ่505

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12389) 12389 ปรับปรุงซ่อมแซมอหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นหมุน้ ต .นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12390) 12390 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นสบสา (สายใจ ดาลาห ์อนุสรณ์) ต.ร่มเย็น อ.เชียงค้า จ.พะเยา 150,000              
 (12391) 12391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นฮวก ต .ภซูาง อ.ภซูาง จ.พะเยา 150,000              
 (12392) 12392 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นพระนัง่ดิน ต .เวียง อ.เชียงค้า จ.พะเยา 150,000              
 (12393) 12393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่มอก ต .เชียงบาน อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12394) 12394 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นแวน ต .น้้าแวน อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12395) 12395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นหนองเลา ต .ภซูาง อ.ภซูาง จ.พะเยา 149,000              
 (12396) 12396 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นสีพรม ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12397) 12397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองบวัเงิน ต .อ่างทอง อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12398) 12398 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งสมุด)โรงเรียนบา้นควร ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12399) 12399 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งสมุด)โรงเรียนบา้นปงสนุก ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 100,000              
 (12400) 12400 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นแก ต .ปา่สัก อ.ภซูาง จ.พะเยา 100,000              
 (12401) 12401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นปางผักหม ต .งิม อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12402) 12402 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นดอนไชย ต .เชียงแรง อ.ภซูาง จ.พะเยา 100,000              
 (12403) 12403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสถาน ต .ภซูาง อ.ภซูาง จ.พะเยา 150,000              
 (12404) 12404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสันปเูลย ต .อ่างทอง อ.เชียงค้า จ.พะเยา 150,000              
 (12405) 12405 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นปางมดแดง ต .อ่างทอง อ.เชียงค้า จ.พะเยา 150,000              
 (12406) 12406 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นทุง่ต้ิว ต .ภซูาง อ.ภซูาง จ.พะเยา 100,000              
 (12407) 12407 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นหลวง ต .เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 150,000              
 (12408) 12408 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นจ้าบอน ต .อ่างทอง อ.เชียงค้า จ.พะเยา 150,000              
 (12409) 12409 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นทุง่มอก ต .บา้นมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 100,000              
 (12410) 12410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นทา่ม่าน ต .เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 100,000              
 (12411) 12411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน ต .บา้นมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 150,000              
 (12412) 12412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่แต ต .งิม อ.ปง จ.พะเยา 150,000              
 (12413) 12413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนปวัพทิยา ต .เจดีย์ค้า อ.เชียงค้า จ.พะเยา 150,000              
 (12414) 12414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนลาว ต .เจดีย์ค้า อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12415) 12415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลภซูาง (บา้นดอนตัน) ต.สบบง อ.ภซูาง จ.พะเยา 150,000              
 (12416) 12416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสระ ต .สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 150,000              
 (12417) 12417 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นปงสนุก ต .หว้ยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา 100,000              
 (12418) 12418 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสันกลางนาดอ ต .งิม อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12419) 12419 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นทุง่หนอง ต .สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 100,000              
 (12420) 12420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นปง ต .สบบง อ.ภซูาง จ.พะเยา 100,000              
 (12421) 12421 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นแฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12422) 12422 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยสิงห ์ต .ปง อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12423) 12423 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นทา่ฟา้เหนือ ต .สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 100,000              
 (12424) 12424 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งวิชาการ หอ้งพกัครู )โรงเรียนบา้นนาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12425) 12425 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นไชยพรม ต .เวียง อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12426) 12426 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นแกใหม่นิคม ต .ภซูาง อ.ภซูาง จ.พะเยา 100,000              
 (12427) 12427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นก๊อหลวง ต .ทุง่กล้วย อ.ภซูาง จ.พะเยา 100,000              
 (12428) 12428 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นหนองทา่ควาย ต .นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 100,000              
 (12429) 12429 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นหนุน ต .ปง อ.ปง จ.พะเยา 100,000              



     หนา้ที ่506

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12430) 12430 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสักทุง่ ต .หงส์หนิ อ.จุน จ.พะเยา 150,000              
 (12431) 12431 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นจุน ต .จุน อ.จุน จ.พะเยา 150,000              
 (12432) 12432 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นวังเค็มใหม่ ต .เจดีย์ค้า อ.เชียงค้า จ.พะเยา 100,000              
 (12433) 12433 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นไชยสถาน ต .เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 150,000              
 (12434) 12434 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นกิ่วแก้ว ต .หว้ย

ข้าวก่า้ อ.จุน จ.พะเยา
100,000              

 (12435) 12435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่วังช้าง ต .พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 100,000              
 (12436) 12436 อาคารเรียน งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบา้นตากแดด ต .ตากแดด อ.เมืองพงังา จ.พงังา 100,000              
 (12437) 12437 อาคารเรียน กระเบือ้งหลังคา ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นสะพานเสือ ต .เหมาะ อ.กะปง จ.พงังา 100,000              
 (12438) 12438 อาคารเรียน ป.1 ก  งานหลังคา ฝ้าเพดาน รางรับน้้าฝนโรงเรียนบา้นทา่เขา ต .เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พงังา 100,000              

 (12439) 12439 ส้วม สปช.601/26 พืน้ทาเทา้ พืน้ปกูระเบือ้ง ไม้ระแนง โถส้วม อ่างล้างหน้า กระจกเงา ถังเก็บน้้า ทาสีโรงเรียน
บา้นต้าหนัง ต.บางวัน อ.คุระบรีุ จ.พงังา

100,000              

 (12440) 12440 อาคารเรียน ป.1 ก หน้าต่าง เสา ฝ้าเพดาน ทาสี ผนังก่ออิฐ รางน้้าโรงเรียนบา้นย่านสะบา้ ต .คลองเคียน อ.ตะกั่ว
ทุง่ จ.พงังา

99,900                

 (12441) 12441  อาคารเรียน ป. 1 ก หน้าต่าง ประตู เชิงชาย หอ้งน้้า พืน้ปกูระเบือ้ง 
โรงเรียนบา้นทุง่ใหญ่ ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วปา่ จ.พงังา

100,000              

 (12442) 12442 อาคารเรียน สปช.101/26 พ.ศ.2529 กระเบือ้งหลังคา ทาสี สปช.101/26 พ.ศ. 2535 เชิงชาย กระเบือ้งหลังคา
 ทาสีโรงเรียนบา้นเกาะนก ต.ทุง่มะพร้าว อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา

81,700                

 (12443) 12443  หอ้งเรียน ฝ้าเพดาน โครงเหล็ก ฝ้าเพดาน ทาสี พืน้ปกูระเบือ้ง 
โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ ์ต.บางเหรียง อ.ทบัปดุ จ.พงังา

100,000              

 (12444) 12444 อาคารเรียน 017 หน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียมโรงเรียนบา้นปากถัก ต.ทา่นา อ.กะปง จ.พงังา 150,000              
 (12445) 12445  อาคารเรียน ป.1 ข พ.ศ.2511 เสา คสล. 

โรงเรียนเกาะปนัหยี ต.เกาะปนัหยี อ.เมืองพงังา จ.พงังา
150,000              

 (12446) 12446 อาคารเรียน ป.1 ก พ.ศ.2519 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองดินเหนียว ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พงังา 100,000              
 (12447) 12447  อาคารเรียน สปช.103/26 พืน้ระเบยีง ทาสี 

โรงเรียนบา้นทุง่ละออง ต .บางวัน อ.คุระบรีุ จ.พงังา
100,000              

 (12448) 12448 อาคารเรียน ป. 1 ก งานหลังคา ฝ้าเพดาน ผนังคอนกรีตโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ต .ถ้า้ อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา 100,000              
 (12449) 12449  อาคารเรียน ป 1 ก งานหลังคา อาคารเรียน สปช .103/26 ฝ้าเพดาน ทาสี  

โรงเรียนบา้นทา่จูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วปา่ จ.พงังา
150,000              

 (12450) 12450 อาคารเรียน ป. 1 ก ทาสี กันสาด โรงอาหาร โครงหลังคา พืน้ ผนังโรงเรียนบา้นในวัง ต .ถ้า้ทองหลาง อ.ทบัปดุ จ.
พงังา

100,000              

 (12451) 12451 อาคารเรียนอนุบาล ผนัง ทาสี ประตู หน้าต่าง หอ้งส้วม ประตู โถส้วม พืน้ปกูระเบือ้ง  ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ย
ทราย ต.นาเตย อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา

98,800                

 (12452) 12452  อาคารเรียน สปช.105/29 ฝ้าเพดาน หน้าต่าง ประตู 
โรงเรียนบา้นกลาง ต.บางเตย อ.เมืองพงังา จ.พงังา

150,000              

 (12453) 12453 อาคารเรียน ป.1 ก พ.ศ.2513 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นบางแก้ว ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พงังา 150,000              
 (12454) 12454  อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน พืน้ปกูระเบือ้ง สปช . 102/26 หลังที ่2 พืน้ปกูระเบือ้ง 

โรงเรียนบา้นทา่เรือ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พงังา
145,500              



     หนา้ที ่507

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12455) 12455 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน หน้าต่าง อ่างล้างหน้า ระบบน้้า ทาสี ทอ่น้้าฝน,ส้วม 601/26 

ทาสี โถส้วม  บา้นพกัครู สปช.301/26  ประตู หน้าต่าง อเนกประสงค์ ชุดกุญแจประตูเหล็กโรงเรียนบา้นสวน
ใหม่ ต.คุระ อ.คุระบรีุ จ.พงังา

92,700                

 (12456) 12456  อาคารเรียน สปช.105/29 ประตู มุง้ลวด ฝ้าเพดาน ทาสี  โรงเรียนวัดคมนียเขต ต.คึกคัก อ.ตะกั่วปา่ จ.พงังา 150,000              
 (12457) 12457 อาคารเรียน 017 ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองเคียน ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา 100,000              
 (12458) 12458  อาคารเรียน 017 กระเบือ้งหลังคา เชิงชาย 

โรงเรียนวัดโคกสวย ต.โคกเจริญ อ.ทบัปดุ จ.พงังา
150,000              

 (12459) 12459 อาคารเรียน 017 หน้าต่าง เหล็กดัด บา้นพกัครู กระจกฝ้า บนัได เชิงชาย พืน้ไม้ ผนังไม้ส้าเร็จรูป บา้นพกัครู 
หลังที ่2 บนัได พืน้ไม้ กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดช้างนอน ต .ล้าภ ีอ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา

148,700              

 (12460) 12460  สปช. 105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง 
โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ ต.เกาะปนัหยี อ.เมืองพงังา จ.พงังา

100,000              

 (12461) 12461 อาคารเรียน 017  ฝ้าเพดาน เชิงชาย กระเบือ้งหลังคา ผนังคอนกรีตโปร่งโรงเรียนบา้นกะปง ต .กะปง อ.กะปง จ.
พงังา

100,000              

 (12462) 12462 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี รางน้้าโรงเรียนบา้นคุระ ต.แม่นางขาว อ.คุระบรีุ จ.พงังา 150,000              
 (12463) 12463  อาคารเรียน 017 ประตู 

โรงเรียนอ่าวกะพอ้ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พงังา
150,000              

 (12464) 12464 อาคารเรียน ป.1 ก งานหลังคา โรงเรียนบา้นคลองไส ต .คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา 95,600                
 (12465) 12465 อาคารเรียน 017 ประตูกระจก พืน้ปกระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นบางเนียง ต .คึกคัก อ.ตะกั่วปา่ จ.พงังา 150,000              

 (12466) 12466  อาคารเรียน 105/29 ฝ้าเพดาน กระเบือ้งหลังคา โรงเรียนวัดนิโครธาราม ต.ทบัปดุ อ.ทบัปดุ จ.พงังา 150,000              
 (12467) 12467 อาคารเรียน 017 หน้าต่าง บนัได ราวบนัได เชิงชายโรงเรียนวัดประชาธิการาม ต .นาเตย อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 150,000              

 (12468) 12468 อาคารเรียน ป. 1 ก พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนเกาะหมากน้อย ต .เกาะปนัหยี อ.เมืองพงังา จ.พงังา 150,000              
 (12469) 12469  อาคารเรียน 017 งานหลังคา 

โรงเรียนกะปง ต.ทา่นา อ.กะปง จ.พงังา
100,000              

 (12470) 12470 อาคารเรียน 017 ผนังไม้ส้าเร็จรูป ทาสีโรงเรียนเกาะยาว ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พงังา 150,000              
 (12471) 12471 ส้วม สปช. 601/26 กระเบือ้งหลังคา พืน้ผนังปกูระเบือ้ง ทาสี ประตู โถส้วม อ่างล้างหน้า ระบบน้้า ส้วม สปช .

601/26 หลัง2 กระเบือ้งหลังคา พืน้ผนังปกูระเบือ้ง ประตู โถส้วม อ่างล้างหน้า ระบบน้้าโรงเรียนบา้นสามช่อง 
ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา

99,600                

 (12472) 12472 อาคารเรียน 017 หน้าต่างกระจก พืน้ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นโคกยาง ต .บางนายสี อ.ตะกั่วปา่ 
จ.พงังา

150,000              

 (12473) 12473  อาคารเรียน สปช.2/28 ประตู, บา้นพกัครู สปช.301/26  ประตู บนัได ราวบนัได, อาคารอนุบาล ฝ้าเพดาน 
ประตู หน้าต่าง เชิงชาย , บา้นพกัครู ฝ้าเพดาน ประตู,  
โรงเรียนเกียรติประชา ต.เกาะพระทอง อ.คุระบรีุ จ.พงังา

99,800                

 (12474) 12474 อาคารเรียน 017 ผนังโรงเรียนบา้นทา่สนุก ต .มะรุ่ย อ.ทบัปดุ จ.พงังา 150,000              
 (12475) 12475  อาคารเรียน 017 ผนังไม้ส้าเร็จรูป เชิงชาย ฝ้าเพดาน กระดานด้า 

โรงเรียนบา้นล้าแก่น ต.ล้าแก่น อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา
150,000              

 (12476) 12476 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดปจัจันตคาม ต .ทุง่คาโงก อ.เมืองพงังา จ.พงังา 150,000              
 (12477) 12477 อาคารเรียน 017 ทาสี ป. 1 ก พืน้ปกูระเบือ้ง หน้าต่าง ทาสี โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นปากพู ่ (รอง

หงส์ทองรัฐรังสรรค์) ต.ทา่นา อ.กะปง จ.พงังา
149,800              



     หนา้ที ่508

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12478) 12478 อาคารเรียน สปช.105/29 กระเบือ้งหลังคา ส้วม สปช.601/26 ประตู ทาสี โรงเรียนบา้นพรุใน ต.พรุใน อ.เกาะ

ยาว จ.พงังา
150,000              

 (12479) 12479  อาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียน ป.1 ก 3 หลัง พืน้ปกูระเบือ้ง ทางเทา้ 
โรงเรียนบา้นบางติบ ต.บางวัน อ.คุระบรีุ จ.พงังา

150,000              

 (12480) 12480 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นในหยง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา 100,000              
 (12481) 12481 อาคารเรียน ป. 1 ก หลังคา ทางเชื่อม พืน้ หลังคาโรงเรียนบา้นโคกเจริญ ต .โคกเจริญ อ.ทบัปดุ จ.พงังา 100,000              
 (12482) 12482  บา้นพกัครู งานหลังคา ผนัง พืน้ปกูระเบือ้ง โถส้วม บา้นพกัภารโรง เสา ผนัง ปรตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน  

โรงเรียนบา้นบางม่วง ต.บางม่วง อ.ตะกั่วปา่ จ.พงังา
187,000              

 (12483) 12483 ส้วม สปช.602/26 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี ประตู อ่างล้างหน้า กระจกเงา ระบบประปา พืน้ คสล .โรงเรียนวัด
ประชุมศึกษา ต.ทุง่มะพร้าว อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา

150,000              

 (12484) 12484 อาคารเรียน ป. 1 ก ทาสี ศาลาอ่านหนังสือ หลังคาโรงเรียนบา้นช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พงังา 100,000              
 (12485) 12485  อาคารอเนกประสงค์ ฝ้าเพดาน เคาน์เตอร์ ผนังคอนกรีต ทาสี 

โรงเรียนเกาะเค่ียม ต.บางเตย อ.เมืองพงังา จ.พงังา
100,000              

 (12486) 12486 อาคารเรียน สปช.104/26 รางน้้าฝน กันสาดโรงเรียนบา้นคลองบอน ต .เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พงังา 100,000              
 (12487) 12487  อาคารบริจาค ฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียน ป.1 ก ฝ้าเพดาน ทาสี กระดานด้า 

โรงเรียนบา้นบางคร่ัง ต.บางวัน อ.คุระบรีุ จ.พงังา
150,000              

 (12488) 12488 อาคารเรียน ป.1 ก   ทาสี
โรงเรียนบา้นบางด้ง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วปา่ จ.พงังา

100,000              

 (12489) 12489 อาคารเรียน สปช.105/29 ยางกันร่ัว ฝ้าเพดาน ทาสี เชิงชายโรงเรียนบา้นบางจัน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา 100,000              

 (12490) 12490  โรงอาหาร งานหลังคา ประตู-หน้าต่างเหล็กดัด ฝ้าเพดาน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) ต.บอ่แสน อ.ทบัปดุ จ.พงังา

150,000              

 (12491) 12491 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 201/26 แผงลวดตาข่าย ประตู ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นฝ่ายทา่ ต .ทุง่มะพร้าว อ.ทา้ย
เหมือง จ.พงังา

150,000              

 (12492) 12492  โรงฝึกงานแบบกรมสามัญ พืน้ปกูระเบือ้ง 
โรงเรียนบา้นเขาเฒ่า ต.บางเตย อ.เมืองพงังา จ.พงังา

150,000              

 (12493) 12493 อาคารเรียน ป.1 ก ทาสี โรงอาหาร ทาสีโรงเรียนบา้นทา่หนั ต .รมณีย์ อ.กะปง จ.พงังา 99,900                
 (12494) 12494  อาคารเรียน สปช.102/26 ฝ้าเพดาน รางน้้า ทาสี  โรงเรียนบา้นคลองเหยี ต .เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พงังา 100,000              

 (12495) 12495 ส้วม สปช.6021/26 พืน้ทางเทา้ พืน้ปกูระเบือ้ง โถส้วม ประตู อ่างล้างหน้า กระจกเงา ทอ่โสโครก ทอ่น้้าดี ทาสี
โรงเรียนบา้นบางวัน ต.บางวัน อ.คุระบรีุ จ.พงังา

100,000              

 (12496) 12496  อาคารเรียน 017 รางน้้าฝน อาคารเรียน ป. 1 ก รางน้้าฝน  โรงเรียนบา้นกะไหล ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา 150,000              

 (12497) 12497 สนามบาสเก็ตบอล ทาสี หอ้งพยาบาล งานหลังคา อาคารศิลปะ พืน้ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ทาสี ส้านักอ้านวยการ
 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าเค็ม ต .บางม่วง อ.ตะกั่วปา่ จ.พงังา

148,700              

 (12498) 12498 ส้วม 601/26 โครงหลังคา ประตูเหล็กโรงเรียนบา้นบอ่แสน ต.บอ่แสน อ.ทบัปดุ จ.พงังา 198,800              
 (12499) 12499  อาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26หน้าต่าง เหล็กดัด ฝ้าเพดาน ทาสี 

โรงเรียนบา้นในไร่ ต.นาเตย อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา
150,000              

 (12500) 12500 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา ประสงค์ 312 งานหลังคา โรงเรียนวัดบางเสียด ต.บางเตย อ.เมืองพงังา จ.พงังา 100,000              

 (12501) 12501 เสาธง ฐานพระพทุธรูป ปา้ยชื่อโรงเรียนโรงเรียนบา้นปากคลอง ต .รมณีย์ อ.กะปง จ.พงังา 100,000              



     หนา้ที ่509

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12502) 12502  อาคารเรียน ป.1 ก ทาสี หน้าต่า กระดานไวทบ์อร์ด  โรงเรียนบา้นย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พงังา 100,000              
 (12503) 12503 อาคารเรียน สปช.105/29 ฝ้าเพดาน อาคารเรียน ป.1 ก พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นคุรอด ต .บางวัน อ.คุระบรีุ 

จ.พงังา
150,000              

 (12504) 12504 อาคารเรียน แบบ 017 หน้าต่างกระจกกรอบวงกบอลูมิเนียม ทาสี กันสาด รางน้้าฝนโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตต้ัง
ตรงจิตร 11 ฯ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา

150,000              

 (12505) 12505  สนามบาสเก็ตบอล พืน้คอนกรีต อาคารเรียน ทาสี  โรงเรียนบา้นบางกรัก ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วปา่ จ.พงังา 150,000              
 (12506) 12506 โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้ง ประตูโรงเรียนบา้นทุง่ต่อเรือ ต .โคกเจริญ อ.ทบัปดุ จ.พงังา 99,800                
 (12507) 12507 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนวัดสองแพรก ต.สองแพรก อ.เมืองพงังา จ.พงังา 97,900                
 (12508) 12508  อาคารเรียน 017 พืน้ไม้  โรงเรียนวัดปตัติการาม ต.ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 150,000              
 (12509) 12509 อาคารเรียน ป. 1 ก ทาสี พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนอ่าวมะม่วง ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พงังา 100,000              
 (12510) 12510  สนามวอลเล่ย์บอล พืน้ขัดหยาบ อาคารอเนกประสงค์ ผนังก่ออิฐ โรงเรียนบา้นรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พงังา 100,000              

 (12511) 12511 อาคารประกอบ กระเบือ้งหลังคา รางน้้า ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเตรียม ต .คุระ อ.คุระบรีุ จ.พงังา 150,000              
 (12512) 12512  อาคารเรียน 017 ประตูกระจก พืน้ปกูระเบือ้ง ส้วม สปช.601/26 ประตู พืน้ปกูระเบือ้ง โรงฝึกงาน ฝ้าเพดาน  

โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา
149,700              

 (12513) 12513 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนบา้นบางใหญ่ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วปา่ จ.พงังา 150,000              
 (12514) 12514 อาคารอเนกประสงค์ หลังคา ประตูม้วน พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี หน้าต่างโรงเรียนบา้นเขาน้อย ต .ทา้ยเหมือง อ.ทา้ย

เหมือง จ.พงังา
100,000              

 (12515) 12515  สนามเด็กเล่น พืน้ คสล. ทาสี 
โรงเรียนวัดศรัทธาราม ต.มะรุ่ย อ.ทบัปดุ จ.พงังา

98,400                

 (12516) 12516  ร้ัวคอนกรีต ทาสี  โรงเรียนวัดนารายณิการาม ต.เหล อ.กะปง จ.พงังา 132,000              
 (12517) 12517 ทางเทา้โรงเรียนบา้นบางกัน ต.ทุง่คาโงก อ.เมืองพงังา จ.พงังา 92,600                
 (12518) 12518 บา้นพกัครู ฝ้าเพดาน ผนัง ประตูโรงเรียนบา้นช่องหลาด ต .เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พงังา 150,000              
 (12519) 12519  หอ้งส้วมกาชาดอเมริกัน 2 หลัง ประตู PVC และประตูเหล็ก โรงเรียนบา้นหนิลาด ต.คุระ อ.คุระบรีุ จ.พงังา 150,000              
 (12520) 12520 หอ้งส้วม สปช.601/26 604/45 กระเบือ้งโปร่งใส พืน้ผนังปกูระเบือ้ง  โถปสัสาวะ ประตู โถส้วม ทาสีโรงเรียน

บา้นเขาเปาะ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา
99,800                

 (12521) 12521  โรงอาหาร ฝ้าเพดาน 
โรงเรียนบา้นบางมรวน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วปา่ จ.พงังา

98,000                

 (12522) 12522 สนามเด็กเล่น พืน้ คสล. ทาสีโรงเรียนบา้นถ้า้ทองหลาง ต.ถ้า้ทองหลาง อ.ทบัปดุ จ.พงังา 99,200                
 (12523) 12523  โรงอาหาร ผนังตาข่าย หอ้งส้วม โถส้วม พืน้ปกูระเบือ้ง รางน้้า 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ต.ทุง่มะพร้าว อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา
82,200                

 (12524) 12524 ร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเมืองพงังา ต.นบปริง อ.เมืองพงังา จ.พงังา 150,000              
 (12525) 12525  ประตูทางเข้าโรงเรียน อาคารอเนกประสงค์ ทาสี โรงเรียนบา้นน้้าจืด ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พงังา 60,000                
 (12526) 12526 ก้าแพง ทาสี อาคารเรียน สปช.104/26 ทาสี รางน้้าฝนโรงเรียนบา้นทุง่รักชัยพฒัน์ ต .คุระ อ.คุระบรีุ จ.พงังา 150,000              
 (12527) 12527 ส้วม สปช.601/26 พืน้ผนังปกูระเบือ้ง  โถส้วม อ่างล้างหน้า ประตู ทาสี ส้วม 401 กระเบือ้งหลังคา ประตู อ่าง

ล้างหน้า พืน้ผนังปกูระเบือ้ง โถส้วม อ่างล้างหน้า ทาสีโรงเรียนบา้นปา่ยาง ต .กะไหล อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา
100,000              

 (12528) 12528 สนามเด็กเล่น พืน้ คสล. ทาสีโรงเรียนบา้นทุง่ไทรงาม ต.ทบัปดุ อ.ทบัปดุ จ.พงังา 99,200                
 (12529) 12529  ร้ัวมาตรฐานแบบลวดหนาม 

โรงเรียนบา้นปากวีปมิตรภาพที ่124 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วปา่ จ.พงังา
150,000              

 (12530) 12530 อาคารเรียน ป.1 ก ฝ้าเพดาน เชิงชาย กระเบือ้งหลังคา อาคารเรียน สปช .102/26 ฝ้าเพดาน เชิงชายโรงเรียน
บา้นทา่แตง ต.นาเตย อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา

100,000              



     หนา้ที ่510

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12531) 12531  ร้ัว ทาสี ประตูเหล็ก โรงเรียนบา้นริมทะเล ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พงังา 100,000              
 (12532) 12532 อาคารเรียน ป. 1 ก พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทบัช้าง ต .แม่นางขาว อ.คุระบรีุ จ.พงังา 99,900                
 (12533) 12533  อาคารเรียน ป. 1 ก ทาสี กระเบือ้ง ประตู เสา ผนัง เชิงชาย ทาสี 

โรงเรียนบา้นหนิสามก้อน ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา
100,000              

 (12534) 12534 ปรับพืน้ที ่โรงเรียนบา้นนอกนา ต .เกาะคอเขา อ.ตะกั่วปา่ จ.พงังา 60,000                
 (12535) 12535  สระว่ายน้้า ทาสี ร้ัวโรงเรียน ทาสี 

โรงเรียนบา้นคอกช้าง ต.บางเหรียง อ.ทบัปดุ จ.พงังา
146,700              

 (12536) 12536 อาคารเรียน ป. 1 ก พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบางทอง ต .บางทอง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 100,000              
 (12537) 12537 อาคารอเนกประสงค์ ประตูยืดโรงเรียนบา้นหว้ยทรัพย์มิตรภาพที ่61 ต.คุระ อ.คุระบรีุ จ.พงังา 99,200                
 (12538) 12538 อาคารอเนกประสงค์ 312 งานหลังคา ผนังตาข่าย เหล็กดัดประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดตรัยรัตนากร ต .ถ้า้ อ.

ตะกั่วทุง่ จ.พงังา
100,000              

 (12539) 12539  อาคารส้านักงาน หน้าต่างกระจกวงกบอลูมิเนียม 
โรงเรียนทบัปดุ ต.ทบัปดุ อ.ทบัปดุ จ.พงังา

200,000              

 (12540) 12540 อาคารเรียน 017 ทาสี กระจกช่องแสงโรงเรียนวัดลุมพนิี ต.นาเตย อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 100,000              
 (12541) 12541  อาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้ง 

โรงเรียนคุระบรีุ ต.คุระ อ.คุระบรีุ จ.พงังา
200,000              

 (12542) 12542 อาคารเรียน สปช.102/26 พืน้ทางเทา้ โรงอาหาร พืน้ทางเทา้โรงเรียนบา้นติเตะ ต .คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา 100,000              

 (12543) 12543 ถนน คสล.โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร ต.มะรุ่ย อ.ทบัปดุ จ.พงังา 150,000              
 (12544) 12544 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนบา้นบางหว้า ต .คุระ อ.คุระบรีุ จ.พงังา 149,600              
 (12545) 12545  อาคารเรียนป. 1 ก พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี 

โรงเรียนบา้นบกปยุ ต.ล้าภ ีอ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา
100,000              

 (12546) 12546 อาคารเรียน ป. 1 ก ทาสีโรงเรียนบา้นนาแฝก ต.นาเตย อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 100,000              
 (12547) 12547  สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี 

โรงเรียนบา้นบางหลาม ต.ทา่อยู่ อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา
100,000              

 (12548) 12548 บา้นพกัครู สปช.301/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน หน้าต่างโรงเรียนบา้นเจ้าขรัว ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา 100,000              

 (12549) 12549  อาคารอเนกประสงค์ กันสาด 
โรงเรียนบา้นทา่ดินแดง ต.ล้าแก่น อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา

100,000              

 (12550) 12550 อาคารเรียน พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นพอแดง ต .ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 100,000              
 (12551) 12551  โรงอาหาร ผนังตาข่าย ทาสี หอ้งกิจกรรม ผนังกระจก ประตูกระจก 

โรงเรียนบา้นกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา
150,000              

 (12552) 12552 อาคารเรียน ป.1 ก พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดอินทนิน ต.ทุง่มะพร้าว อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 100,000              
 (12553) 12553  โรงอาหาร งานหลังคา ทาสี พืน้ปกูระเบือ้ง 

โรงเรียนวัดดิตถาราม ต.ทา่อยู่ อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา
145,000              

 (12554) 12554 อาคารเรียน 105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ หอ้งส้วม ประตูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ต.ล้าภ ีอ.ทา้ยเหมือง จ.
พงังา

150,000              

 (12555) 12555  อาคารเรียน ป.1 ก ทาสี 
โรงเรียนบา้นแหลมหนิ ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา

100,000              

 (12556) 12556 อาคารเรียน พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบางคลี ต .นาเตย อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 150,000              
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 (12557) 12557  ร้ัวแบบมาตรฐานแบบโปร่ง 

โรงเรียนบา้นทา่ปากแหว่ง ต .โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา
150,000              

 (12558) 12558 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดสุวรรณาวาส ต .บางทอง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 150,000              
 (12559) 12559  ปา้ยโรงเรียน ถนนหนิคลุก อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนบานเกล็ดหน้าต่าง ปรับปรุงภมูิทศัน์  โรงเรียนบา้นควน 

ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา
99,700                

 (12560) 12560 หอประชุม ทาสีโรงเรียนพระราชทานทบัละมุ ต.ล้าแก่น อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 148,800              
 (12561) 12561  อาคารอเนกประสงค์ 312 งานหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นดอน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา 100,000              
 (12562) 12562 โรงฝึกงาน 312 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบอ่ดาน ต .นาเตย อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 100,000              
 (12563) 12563  อาคารเรียน ป. 1 ก ทาสี 

โรงเรียนบา้นล้าวะ ต.ถ้า้ อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา
99,900                

 (12564) 12564 สนามเด็กเล่นและโรงอาหาร เทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นทุง่ดอน ต.บางทอง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 100,000              
 (12565) 12565 บา้นพกัครู เสาไม้ โครงหลังคา ผนังโรงเรียนบา้นนาใน ต .ทุง่มะพร้าว อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 100,000              
 (12566) 12566  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โรงเรียนบา้นทา่นุน่ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา
150,000              

 (12567) 12567  ถนนคอนกรีต โรงเรียนบา้นทองหลาง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา 99,800                
 (12568) 12568 บา้นพกัครู เสาไม้ งานหลังคา ผนัง พืน้โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดมทกัษณิอนุสรณ์) ต.ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.

พงังา
150,000              

 (12569) 12569  ปา้ยโรงเรียน โรงเรียนบา้นเกาะกลาง ต .กะไหล อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา 94,000                
 (12570) 12570 บา้นพกัครู งานหลังคา เสา ผนัง พืน้โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม ต .ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 150,000              
 (12571) 12571 ถนน คสล.โรงเรียนบา้นหนิร่ม ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา 150,000              
 (12572) 12572  ถนน คสล. โรงเรียนบา้นใหญ่ ต.บางทอง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 100,000              
 (12573) 12573 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นควนแรด ต .ทุง่มะพร้าว อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 99,800                
 (12574) 12574  ถนนคอนกรีต โรงเรียนบา้นล้าป ี(พบิลูสงครามอุปถัมภ์) ต.ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 100,000              
 (12575) 12575 ทางเชื่อมอาคาร หลังคาเมทลัชีสโรงเรียนอนุบาลพงังา ต .ถ้า้น้้าผุด อ.เมืองพงังา จ.พงังา 200,000              
 (12576) 12576 อาคารเรียน ป. 1 ก งานหลังคาโรงเรียนบา้นอ่าวมะขาม ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา 100,000              
 (12577) 12577 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง สปช.2/28 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่เจดีย์ ต .ทา้ยช้าง อ.เมือง

พงังา จ.พงังา
200,000              

 (12578) 12578 โรงอาหาร ผนังก่ออิฐ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบากัน ต .หล่อยูง อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา 100,000              
 (12579) 12579 อาคารเรียน 017 ทาสีโรงเรียนวัดชนาธิการาม ต.นบปริง อ.เมืองพงังา จ.พงังา 93,300                
 (12580) 12580 อาคารเรียน ป.1ก กั้นหอ้งเรียนพร้อมประดูบานเล่ือน โรงเรียนวัดเขาอ้อ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 94,000                
 (12581) 12581 อาคารเรียน ป.1ข (ป ี2520) เปล่ียนฝาไม้ส้าเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์)

โรงเรียนวัดประดู่เรียง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พทัลุง
100,000              

 (12582) 12582 อาคารเรียน ป.1 ก งานประตู หน้าต่าง กระจกฝ้าเหนือประตู หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นควนกุฎ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

97,700                

 (12583) 12583 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 6 หอ้ง) งานทาสี อาคารเรียน 102/26 (4 หอ้ง) งานทาสี 
โรงเรียนบา้นเนินทราย ต.บา้นพร้าว อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

97,400                

 (12584) 12584 อาคารเรียน ป. 1ก (ขนาด 4 หอ้งเรียน) งานทาสี โรงเรียนบา้นแหลมยาง ต .ปรางหมู ่อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง 100,000              
 (12585) 12585 อาคาร 101/26 งานพืน้ปกูระเบือ้ง ซ่อมแซมราวบนัไดโดยใช้เหล็กรางตัวซี

โรงเรียนบา้นไทรทอง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง
99,000                

 (12586) 12586 อาคารเรียน ป.1ก งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ 1 หอ้งเรียน อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ 
โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ต.ชัยบรีุ อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

96,000                
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 (12587) 12587 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน 4 หอ้งเรียน งานทาสี โรงเรียนวัดเกาะยาง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 100,000              
 (12588) 12588 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 7 หอ้ง) ซ่อมแซมฝาผนัง ไม้ส้าเร็จรูป ,ทาสี อาคาร ป.1ก (ขนาด 5 หอ้ง) งานปู

กระเบือ้ง ส้วม แบบ 603/29 ปกูระเบือ้งภายใน ภายนอก บนัได ส้วม (ขนาด 5 ทีน่ัง่) เปล่ียนบานประตู เปล่ียนไม้
เชิงชาย
โรงเรียนวัดประจิมทศิาราม ต.ต้านาน อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

99,800                

 (12589) 12589 อาคารเรียน ป.1ข (ขนาด 6 หอ้ง) งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี
โรงเรียนชุมชนบา้นควนปริง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

100,000              

 (12590) 12590 อาคารเรียน แบบ 105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ 3 หอ้งเรียน 
โรงเรียนบา้นไสเลียบ ต.เกาะเต่า อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

90,700                

 (12591) 12591 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 3 หอ้งเรียน) ซ่อมเปล่ียนประตูบานทบึไม้สัก 6 บาน  ก่อสร้างร้ัว ยาว 60 เมตร 
โรงเรียนวัดร่มเมือง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง

150,000              

 (12592) 12592 อาคาร 105/29 (ป ี2526) เปล่ียนบานประตู 8 บาน อาคารเรียน 105/29 (ป ี2538) งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ 
และเปล่ียนประตูเหล็กม้วน 1 ชุด อาคารโรงอาหาร เปล่ียนประตูเหล็กม้วน 2 ชุด โรงเรียนวัดแหลมโตนด ต.
แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

150,000              

 (12593) 12593 อาคารเรียน ป.1ก   อาคาร 105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ต.ทะเล
น้อย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

150,000              

 (12594) 12594 อาคารเรียน ป.1ก (หลังที ่1) งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนวัดบว่งช้าง ต.โหนด อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง 100,000              
 (12595) 12595 อาคารเรียน ป.1ข งานพืน้ ขัดพืน้อาคารและเคลือบยูริเทน  อาคารเรียน 105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนราว

บนัได จมูกบนัได
โรงเรียนบา้นเหรียงงาม ต.เขาปู ่อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง

100,000              

 (12596) 12596 อาคารเรียน ป.1ก  งานร้ือถอนกระเบือ้งหลังคา งานฝ้าเพดาน งานติดต้ังกระเบือ้งลอนคู่ งานเชิงชายแผ่นซีเมนต์
โรงเรียนบา้นโตน ต.ล้าสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง

150,000              

 (12597) 12597 อาคารเรียน ป.1ก งานร้ือถอนบานประตู-หน้าต่าง และติดต้ังบานประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนวัดสุนทราวาส ต.ปนัแต อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

150,000              

 (12598) 12598 อาคารเรียน ป.1ก งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน 004 งานทาสี ภายใน ภายนอก ขัดพืน้ไม้ งานหน้าต่าง
กระจกขอบอลูมิเนียมบานเล่ือน 2 บาน โรงเรียนวัดควนแพรกหา ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

150,000              

 (12599) 12599 อาคารเรียน ป.1ก (5 หอ้งเรียน) งานทาสีภายใน  งานพืน้ปกูระเบือ้ง  โรงเรียนวัดโพรงงู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต 
จ.พทัลุง

141,100              

 (12600) 12600 อาคารเรียน  ป.1ก ติดเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง  อาคาร 105/26 เปล่ียนประตู 2 ชุด ทาสี  หอ้งสมุด เปล่ียน
ประตู 1 ชุด หน้าต่าง 9 ชุด
โรงเรียนวัดโอ่(ปปิผลิกประชาสรรค์) ต.ร่มเมือง อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

150,000              

 (12601) 12601 อาคารเรียน ป.1ก งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ อาคาร 004 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ อาคารอเนกประสงค์ 
205/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  โรงเรียนวัดบา้นสวน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

150,000              

 (12602) 12602 อาคารเรียน ป.1ก ยกระดับพืน้หอ้งเรียนและปกูระเบือ้ง โรงเรียนวัดทุง่ยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ต.ชุมพล อ.ศรี
นครินทร์ จ.พทัลุง

140,000              

 (12603) 12603 อาคารเรียน ป.1ก และอาคารเรียน 105/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นปากเหมือง ต.เกาะเต่า อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

149,500              

 (12604) 12604 อาคารเรียน 105/29 งานฝ้าเพดาน 
โรงเรียนบา้นส้านักกอ ต.ปนัแต อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

150,000              



     หนา้ที ่513

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12605) 12605 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ 5 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.

พทัลุง
150,000              

 (12606) 12606 อาคารเรียน 105/26 งานพืน้ปกูระเบือ้ง หอ้งสมุดกั้นฝาผนังอะลูมีเนียม
โรงเรียนอนุบาลปา่พะยอม ต.ปา่พะยอม อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

200,000              

 (12607) 12607 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง 
โรงเรียนบา้นไสกุน ต.ปา่พะยอม อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

150,000              

 (12608) 12608 ปรับปรุงหอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานผนัง งานประตูกรอบอะลูมิเนียม งานหน้าต่าง กรอบอะลูมิเนียม โรงเรียนบา้น
หว้ยน้้าด้า ต.ลานข่อย อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

147,300              

 (12609) 12609 อาคารอเนกประสงค์ แบบ201/26 (พ.ศ. 2528) งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนวัดลานแซะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

150,000              

 (12610) 12610 อาคารเรียน แบบ ป.มาลากุล งานพืน้ เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็ง ขัดพืน้ไม้เคลือบผิวไม้ยูริเทน
โรงเรียนวัดทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

150,000              

 (12611) 12611 อาคารเรียน 105/29 (อาคาร 2) งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นเขาปู ่ต.เขาปู ่อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง 150,000              
 (12612) 12612 อาคารเรียน ป.1ก (3 หอ้งเรียน)  งานฝ้าเพดาน งานทาสีฝ้าเพดาน

โรงเรียนชุณหะวัณ ต.เขาปู ่อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง
100,000              

 (12613) 12613 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 4 หอ้งเรียน) งานเปล่ียนประตู-หน้าต่าง  โรงเรียนวัดโคกแย้ม ต.นาทอ่ม อ.เมืองพทัลุง
 จ.พทัลุง

100,000              

 (12614) 12614 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นหสัคุณ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง

100,000              

 (12615) 12615 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 4 หอ้งเรียน)งานพืน้ ปรับระดับพืน้และปกูระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน 105/26 (ขนาด
 4 หอ้งเรียน) งานเปล่ียนกระจก งานทาสี
โรงเรียนบา้นไสถั่ว ต.ทา่แค อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

100,000              

 (12616) 12616 อาคารเรียน ป.1ก งานทาสี
โรงเรียนวัดปากประ ต.ล้าป า อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

100,000              

 (12617) 12617 อาคารเรียน 105/29 งานทาสีภายใน-ภายนอก
โรงเรียนวัดวิหารเบกิ (กาญจนานุกูล) ต.ล้าป า อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

150,000              

 (12618) 12618 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 4 หอ้งเรียน) 2 หลัง งานทาสี  โรงเรียนวัดบา้นนา ต.บา้นนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง 150,000              

 (12619) 12619 อาคารเรียน 105/29 งานทาสีภายใน-ภายนอก
โรงเรียนบา้นทุง่ชุมพล ต.ลานข่อย อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

143,800              

 (12620) 12620 อาคารเรียน สปช. 104 ติดต้ังกันสาดและเปล่ียนราวบนัไดและราวระเบยีงหน้าอาคารเรียน รวมโครงเคร่า  
โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง

100,000              

 (12621) 12621 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 4 หอ้งเรียน) งานหลังคา เปล่ียนโครงหลังคาและกระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นโคกโดน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

150,000              

 (12622) 12622 อาคารเรียน 105/28 ติดต้ังกันสาดเมทลัชีทด้านหลังอาคารเรียน  
โรงเรียนวัดทา่ส้าเภาใต้ ต.ชัยบรีุ อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

150,000              

 (12623) 12623 อาคารเรียนอนุบาล งานทาสีฝ้าเพดาน ทาสีผนังอาคารเรียน ปรับปรุงติดต้ังกันสาด
โรงเรียนวัดควนปนัตาราม ต.ปนัแต อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

100,000              

 (12624) 12624 อาคารเรียนแบบ 004 (2 หลัง) เปล่ียนฝาผนังไม้ฝาส้าเร็จรูป  เปล่ียนฝาผนังอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองพทัลุง ต.พญาขัน อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

100,000              



     หนา้ที ่514

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12625) 12625 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 4 หอ้งเรียน) งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่และอุปกรณ์

โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุม่พนูพทิยา) ต.ล้าป า อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง
98,900                

 (12626) 12626 อาคารเรียน แบบมิตรภาพ (ขนาด 8 หอ้งเรียน) งานฝาผนังไม้  งานทาสี  งานซ่อมราวระเบยีง 
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที8่9) ต.ทา่มิหร้า อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

99,900                

 (12627) 12627 อาคารเรียน ป1ก (หลังที ่1) งานทาสีภายใน - ภายนอก
โรงเรียนวัดปากสระ ต.ชัยบรีุ อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

97,000                

 (12628) 12628 อาคารเรียน 004 งานพืน้ปกูระเบือ้งแบบกันล่ืน
โรงเรียนอนุบาลพทัลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

200,000              

 (12629) 12629 อาคารเรียน 105/29 งานทาสีภายใน-ภายนอก
โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ต.เกาะเต่า อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

150,000              

 (12630) 12630 อาคารเรียน ป.1ก งานทาสี งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร ต.ทา่มิหร้า อ.เมืองพทัลุง จ.
พทัลุง

100,000              

 (12631) 12631 อาคารเรียน สปช. 102 งานทาสี
โรงเรียนวัดแจ้ง(ปญัญาฐิปติประชาสรรค์) ต.ชัยบรีุ อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

150,000              

 (12632) 12632 อาคารเรียน 101/26 งานทาสีภายใน - ภายนอก โรงเรียนบา้นเตาปนู ต.ล้าป า อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง 100,000              
 (12633) 12633 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 22 เมตร

โรงเรียนวัดไทรโกบ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง
146,900              

 (12634) 12634 อาคารอเนกประสงค์  ร้ือถอนผนังเก่า งานผนังก่อคอนกรีตบล๊อก กระจกใสกรอบบานอะลูมิเนียม กุญแจฝังใน
ประตูบานเล่ือน ทาสีผนัง ร้ือถอนกระเบือ้งเก่า งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ฝ้ายิบซ่ัมคร่าวโลหะชุบสังกะสี เปล่ียน
สายไฟฟา้ หลอดไฟ พร้อมอุปกรณ์ 
โรงเรียนบา้นหวัปา่เขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

97,000                

 (12635) 12635 อาคารเรียน ป.1ก (พ.ศ.2521) งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ งานปบูล็อกทางเดินระหว่างอาคาร โรงเรียนวัดทา่
ส้าเภาเหนือ ต. อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

99,800                

 (12636) 12636 อาคารเรียน ป.1ก งานทาสี  
โรงเรียนวัดดอนศาลา ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

140,300              

 (12637) 12637 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 4 หอ้งเรียน) งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้ง งานฝ้าเพดาน งานทาสีเพดาน  อาคารเรียน
 004 (ขนาด 8 หอ้งเรียน) งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตู เปล่ียนประตูบานทบึ 7 บาน
โรงเรียนบา้นธรรมเถียร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

100,000              

 (12638) 12638 อาคารเรียน 105/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนวัดล้าใน ต.บา้นนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง

100,000              

 (12639) 12639 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 3 หอ้งเรียน) งานพืน้ปกูระเบือ้ง  งานเปล่ียนบานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ 12 บาน 
เปล่ียนกระจกแผ่นฝ้า 
โรงเรียนวัดไทรงาม ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

150,000              

 (12640) 12640 อาคารเรียน ป.1ก (หลังที ่5) งานทาสีภายนอกอาคาร  อาคารประกอบ (ศูนย์ภาษาอังกฤษ) งานทาสี ทาสีก้าแพง
โรงเรียนวัดบา้นสวน(คงวิทยาคาร) ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

100,000              

 (12641) 12641 อาคารเรียน 008 งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) ต.ปรางหมู ่อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

89,300                

 (12642) 12642 อาคารเรียน ป.1ก งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ถมดิน ถมหนิเกร็ดโรงจอดรถ 
โรงเรียนบา้นหว้ยกรวด ต.เกาะเต่า อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

99,200                



     หนา้ที ่515

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12643) 12643 อาคารเรียน ป.1ก งานทาสี

โรงเรียนบา้นต้นไทร ต.นาโหนด อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง
81,500                

 (12644) 12644 อาคารเรียน ป.1ก งานฝ้าเพดาน งานทาสี 
โรงเรียนบา้นควนพลี ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

150,000              

 (12645) 12645 หอ้งประชุม งานผนังและตกแต่ง  งานประตูหน้าต่าง งานฝาผนัง งานทาสี
โรงเรียนวัดพกิุลทอง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

150,000              

 (12646) 12646 ส้วม แบบ 401  งานร้ือถอน  งานหลังคา งานประตู สุขภณัฑ์ งานทาสี งานเดินทอ่  ส้วมแบบ 601/26 งานร้ือ
ถอน งานหลังคา งานประตู สุขภณัฑ์ งานทาสี งานเดินทอ่
โรงเรียนบา้นใสอ้อย ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

80,400                

 (12647) 12647 ส้วม แบบ 601/26  งานร้ือถอน   งานหลังคา  งานพืน้ งานผนัง งานประตู สุขภณัฑ์ ระบบไฟฟา้ ทาสี  งานเดิน
ทอ่
โรงเรียนวัดโคกศักด์ิ (เซ้ียนประชารัฐ) ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

100,000              

 (12648) 12648 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  งานปพูืน้กระเบือ้ง งานประตู  งานทาสี
โรงเรียนบา้นหว้ยศรีเกษร ต.ลานข่อย อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

100,000              

 (12649) 12649 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312  งานหลังคา  งานประตู   อาคารเรียน แบบ สปช .105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นบอ่ทราย ต.บา้นพร้าว อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

150,000              

 (12650) 12650 อาคารหอประชุม  งานก่อผนัง  ทาสีโครงหลังคาเหล็ก และงานประตู
โรงเรียนวัดพงัดาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

97,000                

 (12651) 12651 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคา งานประตู งานพืน้
โรงเรียนบา้นระหว่างควน ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

99,100                

 (12652) 12652 อาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นขันหมู ่ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

92,300                

 (12653) 12653 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานประตู งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นตล่ิงชัน ต.บา้นพร้าว อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

150,000              

 (12654) 12654 ส้วม แบบ 401 งานร้ือถอน  งานหลังคา ลาน ค.ส.ล. งานผนัง งานประตู งานสุขภณัฑ์ ระบบไฟฟา้ ทาสี งานเดิน
ทอ่
โรงเรียนบา้นโคกวา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

98,000                

 (12655) 12655 ส้วม แบบ 601/26 งานหลังคา งานปกูระเบือ้ง งาน ค .ส.ล. งานผนัง  งานประตู ทาสี งานสุขภณัฑ์ โคมไฟฟา้ 
โรงเรียนวัดประดู่ทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

100,000              

 (12656) 12656 โรงฝึกงาน งานหลังคา   บริเวณเสาธง ปคูอนกรีตบล๊อค โรงเรียนวัดเขาแดง ต.พญาขัน อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง 149,800              
 (12657) 12657 ส้วม แบบ 601/29  งานร้ือถอน  งานหลังคา ลาน ค.ส.ล.  ปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง สุขภณัฑ์งานประตู ระบบ

ไฟฟา้ งานทาสี งานเดินทอ่ โรงเรียนบา้นสวนโหนด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง
127,000              

 (12658) 12658 ส้วม แบบ สปช.601/26 หลังที ่1  งานประตู สุขภณัฑ์  งานประตู ทาสี   ส้วม แบบ สปช .604/45 หลังที ่2  ปู
พืน้กระเบือ้ง  สุขภณัฑ์ งานประตู ทาสี
โรงเรียนวัดควนถบ ต.พญาขัน อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

95,300                

 (12659) 12659 ส้วม แบบ 401 งานร้ือถอน  งานหลังคา  ลาน ค.ส.ล. พืน้ปกูระเบือ้ง งานผนัง งานประตู  งานสุขภณัฑ์ ระบบ
ไฟฟา้  ทาสี  งานเดินทอ่
โรงเรียนบา้นนาโหนด ต.นาโหนด อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

100,000              

 (12660) 12660 โรงอาหาร งานร้ือถอน  งานหลังคา  ทาสี 
โรงเรียนวัดนาทอ่ม ต.นาทอ่ม อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

99,000                
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12661) 12661 โรงฝึกงาน แผงลวดตาข่าย ประตูเหล็กม้วน    อาคารเรียน 004 แผงลวดตาข่าย

โรงเรียนวัดหวัหมอน ต.นาโหนด อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง
150,000              

 (12662) 12662 โรงอาหาร  แผงลวดตาข่าย  ประตูเหล็กบานเล่ือน โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอ้านวย) ต.เขาเจียก อ.เมือง
พทัลุง จ.พทัลุง

100,000              

 (12663) 12663 ส้วม แบบ 401 งานร้ือถอน  งานหลังคา ลาน ค.ส.ล. งานผนัง งานประตู  สุขภณัฑ์  ระบบไฟฟา้  ทาสี  งานเดิน
ทอ่
โรงเรียนวัดปา่ตอ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

98,000                

 (12664) 12664 อาคารอเนกประสงค์   งานพืน้ วงกบ ประตู   เรือนเพาะช้า  อิฐบล๊อก  เสาปนูตีนช้าง  ทอ่เหล็กกลมผิวด้า  ลวด
ตาข่าย
โรงเรียนวัดควนแร่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

150,000              

 (12665) 12665 หอ้งน้้าหอ้งส้วม  ปพูืน้กระเบือ้ง  สุขภณัฑ์  งานประตู  ทาสี  ทางเทา้บริเวณโรงเรียน คอนกรีตส้าเร็จรูป  ทอ่
เหล็กกลม เมทลัชีส  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนวัดอภยาราม ต.ทา่แค อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

150,000              

 (12666) 12666 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26  งานทาสี โรงเรียนบา้นปากสระ ต.ปนัแต อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 100,000              
 (12667) 12667 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312  งานหลังคา

โรงเรียนวัดใสประดู่ ต.เขาปู ่อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง
100,000              

 (12668) 12668 ส้วม หลังที ่1 งานร้ือถอน  งานหลังคา  ทางเทา้ ค .ส.ล. ปกูระเบือ้ง งานผนัง  ประตู สุขภณัฑ์  ระบบไฟฟา้ งาน
เดินทอ่ เชิงชาย  ส้วมหลังที ่2 งานหลังคา  ทางเทา้ ค.ส.ล.  ปกูระเบือ้ง  ประตู  สุขภณัฑ์  ระบบไฟฟา้  ทาสี  
งานเดินทอ่ เชิงชาย โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภริมอุปถัมภ)์ ต.ทา่แค อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

100,000              

 (12669) 12669 ร้ัว ก่ออิฐบล๊อกโปร่ง  หอ้งประชุม  อิฐบล๊อค  ปกูระเบือ้ง  ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ปกูระเบือ้ง โรงเรียนวัด
ต้านาน (วรพฒันประชาสรรค์) ต.ต้านาน อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

99,000                

 (12670) 12670  ถนนหน้าอาคารเรียน  งานถนน ค .ส.ล. พืน้ที ่700 ตร.ม. โรงเรียนบา้นควนพนางตุง (สินประชา) ต.พนางตุง อ.
ควนขนุน จ.พทัลุง

150,000              

 (12671) 12671 ลานอเนกประสงค์   ปบูล๊อกทางเทา้ ถมทราย
โรงเรียนวัดตะแพน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง

150,000              

 (12672) 12672 สนามเด็กเล่น  ถมทราย  งานเสา  งานทาสี
โรงเรียนบา้นขัน ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง

150,000              

 (12673) 12673 พืน้ถนนหรือทางเทา้  ปบูล๊อค
โรงเรียนวัดโงกน้้า ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

150,000              

 (12674) 12674 ปรับภมูิทศัน์ ศาลาทีอ่่านหนังสือ  ปกูระเบือ้ง ถมหนิย่อย
โรงเรียนวัดเขาปา้เจ้ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

90,000                

 (12675) 12675 ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน  ปพูืน้ตัวหนอน
โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ต.ล้าสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง

150,000              

 (12676) 12676 ซ่อมแซมถนน   งานถนน ค.ส.ล. ยาว 32.25 เมตร
โรงเรียนบา้นลานข่อย ต.ลานข่อย อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

150,000              

 (12677) 12677 ซ่อมแซมเสาธง  ถมดิน งานทาสี พืน้หนิอ่อน
โรงเรียนบา้นเตง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

149,100              

 (12678) 12678 สนามเด็กเล่น  งานปพูืน้กระเบือ้ง  โรงอาหาร ตะแกรงส้าเร็จรูป เหล็กเส้นกลม งานทาสี
โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

100,000              

 (12679) 12679 ปรับปรุงบริเวณหน้าเสาธง ลาดพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถมดินปรับระดับ
โรงเรียนบา้นโหล๊ะทอ่ม (ราษฎร์พพิฒัน์) ต.เกาะเต่า อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

99,000                
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รายการ จ านวนเงิน
 (12680) 12680 ถนน ค.ส.ล. ร้ือถอนพืน้เดิม  งานถนน ค.ส.ล. ยาว 13.50 ม. งานปรับพืน้  เทคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้น

ถ้า้ลา ต.ลานข่อย อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง
100,000              

 (12681) 12681 ถนนหน้าอาคารเรียน  ถนน ค.ส.ล. พืน้ที ่280 ตร.ม. โรงเรียนบา้นหยีในสามัคคี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 150,000              

 (12682) 12682 ปรับปรุงถนน งานถนน ค.ส.ล. ยาว 56 ม.
โรงเรียนวัดหรังแคบ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

150,000              

 (12683) 12683 สนามเด็กเล่น  ทางเทา้ปบูล๊อค 206 ตร.ม.
โรงเรียนบา้นควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง

100,000              

 (12684) 12684 ปรับปรุงถนน   งานถนน ค.ส.ล. ยาว 33 ม.
โรงเรียนบา้นนาวง ต.บา้นนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง

100,000              

 (12685) 12685 ระเบยีงทางเทา้ อาคารเรียน ป .1ก หลังที ่1  ปพูืน้กระเบือ้ง  ระเบยีงทางเทา้ อาคารเรียน ป .1 ก หลังที ่2  ปพูืน้
กระเบือ้ง ระเบยีงทางเทา้ อาคาเรียน สปช .105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นศาลาน้้า ต.บา้นพร้าว อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

98,000                

 (12686) 12686 ปรับปรุงถนน   งานถนน ค.ส.ล. ยาว 73 ม.
โรงเรียนประชารัฐบ้ารุง 2 ต.เกาะเต่า อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

150,000              

 (12687) 12687 รางระบายน้้า  ก่อสร้างรางระบายน้้า ค .ส.ล. แบบรางวีพร้อมบอ่พกั
โรงเรียนวัดเขาทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

150,000              

 (12688) 12688 ร้ัว  ต่อเติมร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็ม โรงเรียนบา้นควนดินแดง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 149,100              
 (12689) 12689 ร้ัว  ต่อเติมร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 200,000              
 (12690) 12690 ร้ัว  ต่อเติมร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง 150,000              
 (12691) 12691 ร้ัว  ซ่อมแซมร้ัวมาตรฐาน สพฐ.

โรงเรียนบา้นโหละหนุน ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง
100,000              

 (12692) 12692 ก้าแพงโรงเรียน  งานทาสี
โรงเรียนบา้นทา่ช้าง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

100,000              

 (12693) 12693 ร้ัว  ต่อเติมร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน ฐานรากไม่มีเสาเข็ม
โรงเรียนบา้นอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง

100,000              

 (12694) 12694 ก้าแพง  ซ่อมแซมผนังก้าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ)์ ต.ชัยบรีุ อ.เมือง
พทัลุง จ.พทัลุง

99,900                

 (12695) 12695 ท้าแนวกั้นขอบก้าแพงทางเข้า-ออก   อาคาร ป.1ก ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบด้านนอกอาคาร
โรงเรียนวัดทุง่ขึงหนัง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

100,000              

 (12696) 12696 ร้ัว  ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็ม โรงเรียนบา้นโหล๊ะเร็ด ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง 149,100              
 (12697) 12697 ร้ัว  ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน ชนิดฐานรากตอกเสาเข็ม

โรงเรียนบา้นชายคลอง ต .พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง
99,500                

 (12698) 12698 ร้ัว  งานประตูร้ัว  เสาร้ัว  งานทาสี
โรงเรียนทุง่ยางเปล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

100,000              

 (12699) 12699 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเทา้บริเวณโรงเรียน  ปบูล๊อค วางขอบคันหนิคอนกรีต
โรงเรียนวัดกลาง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

100,000              

 (12700) 12700 อาคารอุทยานการศึกษา ปรับปรุงหอ้งส้วม งานทาสี งานเพดาน งานปกูระเบือ้งเคลือบ งานสุขภณัฑ์ เปล่ียนโถ
ส้วม โถปสัสาวะ เปล่ียนอ่างน้้า  งานเจาะผนังคอนกรีตติดต้ังบานกระจกช่องลมโรงเรียนสพป .พทัลุง เขต 1 ต.เขา
เจียก อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

300,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (12701) 12701 ?ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง

โรงเรียนวัดสะทงั ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง
100,000              

 (12702) 12702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก หลังที ่2 งานหลังคา
โรงเรียนบา้นนาหยา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง

100,000              

 (12703) 12703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานหลังคา
โรงเรียนบา้นแหลมดิน (หสันันทอ์ุปถัมภ์) ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง

100,000              

 (12704) 12704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 101/26 งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นทุง่หนองสิบบาท ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พทัลุง

100,000              

 (12705) 12705 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานเสา คสล. งานหน้าต่าง งานทาสี
โรงเรียนบา้นเกาะโคบ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง

100,000              

 (12706) 12706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานหลังคา
โรงเรียนบา้นคลองขุด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง

100,000              

 (12707) 12707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคา
โรงเรียนวัดปลักปอม ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลุง

100,000              

 (12708) 12708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานทาสี
โรงเรียนบา้นไสนายขัน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง

100,000              

 (12709) 12709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนวัดควนนางพมิพ ์ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง

100,000              

 (12710) 12710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเพดาน งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พทัลุง

100,000              

 (12711) 12711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเพดาน โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง 100,000              

 (12712) 12712 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26 งานพืน้ ช่องแสง และคันกั้นดิน
โรงเรียนบา้นเกาะเสือ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง

100,000              

 (12713) 12713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานทาสี โรงเรียนบา้นทา่นางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) ต.เขาชัยสน 
อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง

100,000              

 (12714) 12714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา งานทาสี งานคูระบายน้้า
โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ต.หนองธง อ.ปา่บอน จ.พทัลุง

100,000              

 (12715) 12715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก และ สปช 103/26 งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นปากบางนาคราช ต .เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง

100,000              

 (12716) 12716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานทาสี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ต.หานโพธิ์ อ.เขา
ชัยสน จ.พทัลุง

100,000              

 (12717) 12717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานเพดาน งานทาสี, อาคารอเนกประสงค์ งานเพดาน งานทาสี โรงเรียน
บา้นแหลม ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง

100,000              

 (12718) 12718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคา งานเพดาน โรงเรียนวัดแหลมจองถนน ต.จองถนน อ.เขา
ชัยสน จ.พทัลุง

100,000              

 (12719) 12719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา โรงเรียนบา้นโคกม่วง (ด้าประชาอุทศิ) ต.โคกม่วง อ.เขา
ชัยสน จ.พทัลุง

100,000              

 (12720) 12720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานประตู-หน้าต่าง โรงเรียนบา้นช่องฟนื ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน 
จ.พทัลุง

100,000              



     หนา้ที ่519

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12721) 12721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานประตู-หน้าต่าง โรงเรียนวัดสุภาษติาราม ต.เกาะนางค้า อ.ปากพะยูน จ.

พทัลุง
100,000              

 (12722) 12722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008 งานเพดาน โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง 100,000              

 (12723) 12723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก หลังที ่1 งานพืน้ปกูระเบือ้ง, อาคารเรียน สปช 102/26 งานพืน้ปู
กระเบือ้ง,อาคารเรียน แบบ 008 งานประตูเหล็กม้วน
โรงเรียนบา้นควนโคกยา ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง

100,000              

 (12724) 12724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานหลังคา โรงเรียนวัดไทรพอน ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน 
จ.พทัลุง

100,000              

 (12725) 12725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานประตู โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ต.โคกทราย อ.ปา่บอน จ.
พทัลุง

100,000              

 (12726) 12726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเพดาน โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลุง 100,000              

 (12727) 12727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นปากพล ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.
พทัลุง

100,000              

 (12728) 12728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคา โรงเรียนบา้นเทพราช ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง 150,000              
 (12729) 12729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานหลังคา ประตู ส้วม แบบ สปช 601/26 งานหลังคา

โรงเรียนบา้นร่มโพธิ์ไทร ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พทัลุง
150,000              

 (12730) 12730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 งานราวระเบยีง, อาคารเรียน แบบ 008 งานทาสี, ถนนคอนกรีต 
โรงเรียนปากพะยูน ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง

150,000              

 (12731) 12731 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก 2 หลัง งานประตู โรงเรียนบา้นต้นสน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พทัลุง 150,000              
 (12732) 12732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (หอ้งคอมพวิเตอร์) งานเพดาน งานประตู โรงเรียนบา้นบางมวง ต.ฝาละมี อ.ปาก

พะยูน จ.พทัลุง
150,000              

 (12733) 12733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก 3 หลัง งานพืน้ปกูระเบือ้ง และปรับปรุงถนนคอนกรีต โรงเรียนบา้นพน
 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พทัลุง

150,000              

 (12734) 12734 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนวัดทา่ควาย ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง 150,000              

 (12735) 12735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง งานทาสี
โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง

150,000              

 (12736) 12736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคาโรงเรียนวัดควนเผยอ ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง 150,000              

 (12737) 12737 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเพดานโรงเรียนวัดหวัง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พทัลุง 150,000              
 (12738) 12738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเพดานโรงเรียนวัดแหลมดินสอ ต.เกาะนางค้า อ.ปากพะยูน จ.

พทัลุง
150,000              

 (12739) 12739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนวัดทา่ดินแดง ต.วังใหม่ อ.ปา่บอน จ.พทัลุง 150,000              
 (12740) 12740 ปรับปรุงซ่อมแแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานหน้าต่าง งานผนัง งานประตู,อาคารอเนกประสงค์ สปช 

202/26 งานหลังคาโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พทัลุง
150,000              

 (12741) 12741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก 3 หลัง งานทาสี, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี
โรงเรียนบา้นคู ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พทัลุง

150,000              

 (12742) 12742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานเพดาน งานหลังคาโรงเรียนวัดบางขวน ต .ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง 150,000              



     หนา้ที ่520

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12743) 12743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก หลังที ่1 งานทาสี งานเพดาน,อาคารเรียน ป.1ก หลังที ่2 งานทาสี, อาคาร

เรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นหวัช้าง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลุง
150,000              

 (12744) 12744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนส้านักสงฆ์หว้ยเรือ ต .หารเทา อ.
ปากพะยูน จ.พทัลุง

150,000              

 (12745) 12745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง งานเพดานโรงเรียนบา้นเหมืองตะกั่ว ต.หนองธง อ.ปา่บอน จ.พทัลุง 150,000              
 (12746) 12746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก (4 หอ้ง) งานพืน้ซีเมนต์,อาคารเรียน แบบ ป.1ก (5 หอ้ง) งานเพดาน 

งานพืน้ซีเมนต์ และปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นดอนประดู่ ต .ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง
150,000              

 (12747) 12747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ต.ปาก
พะยูน อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง

150,000              

 (12748) 12748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานทาสี และปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ถมทรายโรงเรียนบา้นเกาะทอง
สม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง

150,000              

 (12749) 12749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเพดาน และปรับปรุงลานคอนกรีตหน้าเสาธงโรงเรียนบา้นด่านโลด
 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พทัลุง

150,000              

 (12750) 12750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกสัก ต .โคกสัก อ.บางแก้ว 
จ.พทัลุง

150,000              

 (12751) 12751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้ปกูระเบือ้ง, อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนวัดหวัควน ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง

150,000              

 (12752) 12752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเพดาน ทาสีน้้ามัน และพื้นปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นควนพระสาคริ
นทร์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง

150,000              

 (12753) 12753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานเพดานโรงเรียนบา้นนาทุง่โพธิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พทัลุง 150,000              
 (12754) 12754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก งานเพดาน,บา้นพกัครู งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสี รางน้้าฝน , ส้วม 

แบบ สปช.601/26 หลังคา และทาสีโรงเรียนบา้นทอนตรน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พทัลุง
150,000              

 (12755) 12755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานประตูเหล็กม้วน,อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ สปช 202/26 งานทาสี โรงเรียนบา้นโหล๊ะหาร ต.ทุง่นารี อ.ปา่บอน จ.พทัลุง

150,000              

 (12756) 12756 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008 งานเหล็กดัดหน้าต่าง, อาคารเรียน สปช 102/26 งานเหล็กดัดประตู-
หน้าต่างโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ต.ทา่มะเด่ือ อ.บางแก้ว จ.พทัลุง

150,000              

 (12757) 12757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 จ้านวน 2 หลัง งานพืน้ปกูระเบือ้ง และปรับปรุงพืน้ทางเทา้โรงเรียน
บา้นควนประกอบ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พทัลุง

150,000              

 (12758) 12758 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 จ้านวน 2 หลัง งานทาสีโรงเรียนบา้นควนยวน ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน 
จ.พทัลุง

150,000              

 (12759) 12759 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานพืน้ปกูระเบือ้ง, ถมดินปรับปรุงบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองธง ต .
หนองธง อ.ปา่บอน จ.พทัลุง

150,000              

 (12760) 12760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008 งานเสาตอม่อ โรงเรียนบา้นหารเทา ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง 150,000              

 (12761) 12761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเพดานโรงเรียนบา้นทุง่นารี ต .ทุง่นารี อ.ปา่บอน จ.พทัลุง 200,000              
 (12762) 12762 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 004 งานเหล็กดัดหน้าต่าง งานทาสี,อาคารเรียน (เพยีรศึกษา) งานทาสี,

อาคารเรียน (ปัน้หยา) งานเหล็กดัดหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.
พทัลุง

200,000              

 (12763) 12763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้ปกูระเบือ้ง,อาคารเรียน แบบ017 หลังที ่1 งานเพดาน,อาคาร
เรียน แบบ 017 หลังที ่2 งานเพดานโรงเรียนบา้นแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พทัลุง

200,000              



     หนา้ที ่521

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12764) 12764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคา งานเพดานโรงเรียนอนุบาลปา่บอน ต .ปา่บอน อ.ปา่บอน 

จ.พทัลุง
200,000              

 (12765) 12765 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเทา้เชื่อมต่ออาคารเรียน งานหลังคา งานพืน้ปนูทรายปรับระดับโรงเรียนบา้นควนหนิแทน่ 
ต.โคกทราย อ.ปา่บอน จ.พทัลุง

150,000              

 (12766) 12766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดควนโก (ไพศาลประชาอุปถัมภ)์ ต.หารโพธิ์ อ.
เขาชัยสน จ.พทัลุง

100,000              

 (12767) 12767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  งานเพดานโรงเรียนวัดสังฆวราราม ต .ทา่มะเด่ือ อ.บางแก้ว จ.พทัลุง 100,000              
 (12768) 12768 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานทาสี, ปรับปรุงร้ัวลวดหนามโรงเรียนวัดนาปะขอ ต.นาปะขอ อ.บาง

แก้ว จ.พทัลุง
100,000              

 (12769) 12769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคากันสาด งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดโรจนาราม ต .ฝาละมี อ.
ปากพะยูน จ.พทัลุง

100,000              

 (12770) 12770 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานแผงลวดตาข่ายโรงเรียนวัดฝาละมี ต .ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง 100,000              
 (12771) 12771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ จ้านวน 2 หลัง งานหลังคาโรงเรียนบา้นคลองใหญ่ ต .คลองใหญ่ อ.ตะ

โหมด จ.พทัลุง
100,000              

 (12772) 12772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นหน้าวัง ต .คลอง
ทรายขาว อ.กงหรา จ.พทัลุง

150,000              

 (12773) 12773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (หอ้งคอมพวิเตอร์) งานหลังคา, อาคารอเนกประสงค์ งานเพดาน งานพืน้ปู
กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเกาะนางค้าเหนือ ต.เกาะนางค้า อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง

150,000              

 (12774) 12774 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม งานพืน้ปกูระเบือ้ง, ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนถมดินโรงเรียนวัดพรุพอ้ ต.โคกทราย อ.ปา่
บอน จ.พทัลุง

150,000              

 (12775) 12775 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นควนนกหว้า ต .หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง 150,000              
 (12776) 12776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 งานหลังคา,บา้นพกัครู แบบ สปช 301/26 งาน

หลังคา งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นยางขาคีม ต .ทุง่นารี อ.ปา่บอน จ.พทัลุง
150,000              

 (12777) 12777 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคาโรงเรียนบา้นลานช้าง(มิตรภาพ 45) ต.เขาชัยสน อ.
เขาชัยสน จ.พทัลุง

150,000              

 (12778) 12778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานพืน้ปกูระเบือ้ง รางรับน้้าฝนโรงเรียนอนุบาลกงหรา ต .
คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พทัลุง

150,000              

 (12779) 12779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานหลังคา, ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ถมดินโรงเรียน
บา้นควนอินนอโม ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลุง

150,000              

 (12780) 12780 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดรัตนวราราม ต .ทา่มะเด่ือ อ.บางแก้ว จ.
พทัลุง

150,000              

 (12781) 12781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (หอ้งสมุด) งานหลังคา รางรับน้้าฝน งานทาสีโรงเรียนวัดบา้นแหลมกรวด (อินทร
ประดิษฐ์) ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง

150,000              

 (12782) 12782 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ 401 (6 ที)่ งานหลังคา งานพืน้ทางเทา้ งานพืน้ปกูระเบือ้ง ผนังบกุระเบือ้ง ผนังอิฐ
บล็อก งานทาสีโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง

150,000              

 (12783) 12783 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วม งานประตู งานพืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนอุปกรณ์โถปสัสาวะโรงเรียนวัดตะโหมด 
(หมุนคณานุสรณ์) ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลุง

150,000              

 (12784) 12784 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นพดู กรป .กลาง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พทัลุง 150,000              
 (12785) 12785 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 งานเพดาน งานทาสี โรงเรียนบา้นต้นประดู่ ต.ชะรัด อ.กงหรา

 จ.พทัลุง
150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12786) 12786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 206/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหาดไข่เต่า ต .นาปะขอ

 อ.บางแก้ว จ.พทัลุง
150,000              

 (12787) 12787 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นควนหมอทอง ต .โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง 150,000              
 (12788) 12788 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต, เปล่ียนกระจกช่องแสงอาคารเรียนโรงเรียนวัดทา่นางพรหม ต .ควนขนุน อ.เขา

ชัยสน จ.พทัลุง
100,000              

 (12789) 12789 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดโตนด ต .นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พทัลุง 100,000              
 (12790) 12790 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดปณัณาราม ต .ทา่มะเด่ือ อ.บางแก้ว จ.พทัลุง 100,000              
 (12791) 12791 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวลวดหนามโรงเรียนวัดพงักิ่ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พทัลุง 100,000              
 (12792) 12792 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดควนเค่ียม ต .วังใหม่ อ.ปา่บอน จ.พทัลุง 100,000              
 (12793) 12793 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นหว้ยทราย (มิตรภาพที ่150) ต.ปา่บอน อ.ปา่

บอน จ.พทัลุง
150,000              

 (12794) 12794 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้สนามกีฬาโรงเรียนวัดพระเกิด ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง 150,000              
 (12795) 12795 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นทุง่คลองควาย ต .ทุง่นารี อ.ปา่บอน จ.พทัลุง 150,000              
 (12796) 12796 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโคกทราย ต .ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง 150,000              
 (12797) 12797 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้สนาม ปบูล็อกโรงเรียนวัดเขาวงก์ ต .กงหรา อ.กงหรา จ.พทัลุง 150,000              
 (12798) 12798 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นทะเลเหมียง ต .หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง 150,000              
 (12799) 12799 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนวัดควนเพง็ ต.ควนเพง็ อ.ปา่บอน จ.พทัลุง 150,000              
 (12800) 12800 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นน้้าตก ต .วังใหม่ อ.ปา่บอน จ.พทัลุง 150,000              
 (12801) 12801 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นม่วงทวน ต .หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง 150,000              
 (12802) 12802 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นทา่เชียด ต .คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พทัลุง 150,000              
 (12803) 12803 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นพรุนายขาว ต .คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พทัลุง 150,000              

 (12804) 12804 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดลอน ต .โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พทัลุง 150,000              
 (12805) 12805 ปรับปรุงบริเวณสนามฟตุบอล ถมดินและหนิคลุกโรงเรียนบา้นปา่แก่ ต .คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พทัลุง 150,000              
 (12806) 12806 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นทา่ลาด ต .ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง 150,000              
 (12807) 12807 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นควนแหวง ต .ควนแหวง อ.ปา่บอน จ.พทัลุง 150,000              
 (12808) 12808 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนวัดปา่บอนต้่า ต .ปา่บอน อ.ปา่บอน จ.พทัลุง 150,000              
 (12809) 12809 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นเกาะนางค้า ต.เกาะนางค้า อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง 150,000              
 (12810) 12810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน และปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณโดยรอบส้านักงานโรงเรียนสพป .พทัลุง เขต 2 ต.

แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พทัลุง
300,000              

 (12811) 12811 อาคารเอนกประสงค์ เทพืน้ และปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ต .คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพจิิตร
 จ.พจิิตร

150,000              

 (12812) 12812 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีพลาสติก และทาสีน้้ามันโรงเรียนวัดดงปา่ค้า ต .ดงกลาง อ.เมือง
พจิิตร จ.พจิิตร

100,000              

 (12813) 12813 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บ้ารุง ต .สามง่าม อ.สามง่าม จ.พจิิตร 100,000              
 (12814) 12814 อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง 3 หอ้งเรียน และอาคารเรียน แบบ 105/29 6 หอ้งเรียนโรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 

ต.ก้าแพงดิน อ.สามง่าม จ.พจิิตร
100,000              

 (12815) 12815 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนอนุบาลสามง่าม ต .สามง่าม อ.สามง่าม จ.พจิิตร 150,000              
 (12816) 12816 โรงฝึกงานแบบกรมสามัญ เทพืน้ ค.ส.ล. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมืองพจิิตร จ.

พจิิตร
100,000              

 (12817) 12817 อาคารอเนกประสงค์ เทพืน้ ค.ส.ล.รอบอาคารโรงเรียนบา้นโนนทอง ต .วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12818) 12818 ร้ัวลวดตาข่ายฐานราก ไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นโนนไผ่ขุย ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พจิิตร 100,000              
 (12819) 12819 อาคารอเนกประสงค์ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบซิงค์โรงเรียนบา้นยางสุขวัฒน์ ต.บงึบวั อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร 100,000              
 (12820) 12820 อาคารอเนกประสงค์ เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดสระประทมุ(มิตรภาพที ่54) ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทบัช้าง จ.พจิิตร 150,000              

 (12821) 12821 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนวัดจระเข้ผอม ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พจิิตร 100,000              
 (12822) 12822 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (4 หอ้งเรียน) พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ และอาคารเรียน แบบ สปช .104/26 (3 

หอ้งเรียน) กันสาดเมทลัซีสโครงเหล็กโรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร
150,000              

 (12823) 12823 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (4 หอ้งเรียน)  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนิคม ต .บา้นนา อ.วชิรบารมี 
จ.พจิิตร

150,000              

 (12824) 12824 อาคาร แบบ สปช.105/29 และ  อาคาร แบบ สปช.2/28 เปล่ียนประตูบานทบึไม้สัก โรงเรียนอนุบาลวังทรายพนู
 ต.วังทรายพนู อ.วังทรายพนู จ.พจิิตร

150,000              

 (12825) 12825 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานติดต้ังประตูบา้นเล่ือนอลูมิเนียม หน้าต่าง กระจกสีชา และงานทาสีภายใน
โรงเรียนบา้นปา่แซง ต .หนองโสน อ.สามง่าม จ.พจิิตร

150,000              

 (12826) 12826 ร้ัวลวดตาข่าย ฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นวังทบัยา ต.โรงช้าง อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร 100,000              
 (12827) 12827 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นเนินพยอม ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พจิิตร 100,000              
 (12828) 12828 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ผนังไม้ และทาสีน้้ามันโรงเรียนวัดเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พจิิตร 100,000              
 (12829) 12829 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 กันสาดเมทลัซีสโครงเหล็ก และปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองหชู้าง ต .

บา้นนา อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร
150,000              

 (12830) 12830 อาคารอเนกประสงค์ หลังคาแผ่นเหล็ก และอาคาร ป.1 ฉ ประตูบานทบึไม้สักโรงเรียนชุมชนบา้นหนองหญ้า
ปล้อง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร

150,000              

 (12831) 12831 อาคารเรียนอนุบาล ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด และทาสีพลาสติกโรงเรียนวัดโนนปา่แดง ต .หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร 100,000              

 (12832) 12832 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข (7 หอ้งเรียน) สีน้้ามัน และยูริเทนโรงเรียนวัดวังมะเด่ือ ต.ทา่ฬ่อ อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร 100,000              

 (12833) 12833 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26, แบบ สปช.105/29 , แบบ ป.1 ข และ หอ้งสมุด เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนบา้น
หนองขาว ต.บงึบวั อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร

150,000              

 (12834) 12834 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 กันสาดเมทลัซีสโครงเหล็กโรงเรียนบา้นไผ่ใหญ่ ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พจิิตร 100,000              

 (12835) 12835 อาคารประกอบ (โรงอาหาร) ฝ้าแผ่นเรียบยิปซ่ัมบอร์ด และทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนวัดเนินสมอ(พนิิจวิทยา) ต.
ปา่มะคาบ อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

100,000              

 (12836) 12836 อาคารโรงอาหารสร้างเอง  พืน้ปกูระเบือ้งเซรามิคโรงเรียนบงึบวัพทิยาคม ต .บงึบวั อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร 150,000              
 (12837) 12837 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 6 หอ้งเรียน แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ผนังก่ออิฐ ทอ่เหล็ก บานหน้าต่างไม้สัก 

และประตูเหล็กโรงเรียนบา้นบวัยาง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร
100,000              

 (12838) 12838 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีพลาสติก ปกูระเบือ้งเคลือบ และอาคารเรียน แบบ ป .1 ข ทาสีน้้ามัน
โรงเรียนวัดโนนสะเดา ต.บา้นนา อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร

150,000              

 (12839) 12839 อาคารเรียน ป.1 ข ทาสีน้้ามัน กันสาด และฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์ ส้วม สพฐ.4 ทาสีน้้ามัน โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 
ต.ปากทาง อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

100,000              

 (12840) 12840 บา้นพกัครู เปล่ียนเสา เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นสายค้าโห ้ต .สายค้าโห ้อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร 100,000              
 (12841) 12841 อาคารเรียน แบบ สปช.004 พืน้เสาธงชาติ อาคารเอนกประสงค์ แบบ 202/26 บา้นพกัครู และส้วม สปช. พืน้ปู

กระเบือ้งโรงเรียนวัดหาดมูลกระบอื ต .ย่านยาว อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร
150,000              



     หนา้ที ่524

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12842) 12842 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 8 หอ้งเรียน (หอ้งดนตรี) และโรงอาหาร (หอ้งคหกรรม) พืน้ปกูระเบือ้ง และฝ้า

ยิบซ่ัมบอร์ดโรงเรียนเนินหวัโล้หนองยางพทิยาคม ต.วังทรายพนู อ.วังทรายพนู จ.พจิิตร
150,000              

 (12843) 12843 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข และ อาคาร แบบ 017 ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์โรงเรียนบา้นบงึตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 
ต.ทา่หลวง อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

150,000              

 (12844) 12844 ฝ้าเพดานหอ้งประชุมและหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นคลองสะแกปา่หวาย ต .หนองปลาไหล อ.วังทรายพนู จ.พจิิตร 100,000              
 (12845) 12845 อาคารเรียน แบบ  สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดงเสือเหลือง ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทบั

ช้าง จ.พจิิตร
100,000              

 (12846) 12846 ลานกีฬาเอนกประสงค์ พืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดทา่บวัทอง ต.โพธิ์ปะทบัช้าง อ.โพธิ์ประทบัช้าง จ.พจิิตร 150,000              
 (12847) 12847 อาคารเรียน (มิตรภาพ) พืน้ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที ่79 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พจิิตร 150,000              
 (12848) 12848 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข กันสาดแผ่นเหล็กรีดลอน พร้อมโครงสร้างเหล็กโรงเรียนบา้นหนองพระ ต .หนองพระ อ.

วังทรายพนู จ.พจิิตร
150,000              

 (12849) 12849 อาคารเรียน พืน้ ค.ส.ล. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นมาบกระเปา ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พจิิตร 150,000              
 (12850) 12850 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ผนังยิบซ่ัมบอร์ด ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์ และหน้าต่างบานทบึไม้เนือ้แข็งโรงเรียนชุมชนวัด

หนองลากฆ้อน ต.หนองพระ อ.วังทรายพนู จ.พจิิตร
150,000              

 (12851) 12851 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ฝ้าเพดาน กระเบือ้งแผ่นเรียบหนา และทาสีโรงเรียนวัดเขารูปช้าง ต.ดงปา่ค้า อ.
เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

100,000              

 (12852) 12852 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 4 หอ้งเรียน พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นเนินพลวงวิทยา ต .เนินสว่าง 
อ.โพธิ์ประทบัช้าง จ.พจิิตร

150,000              

 (12853) 12853 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดทา่ข่อย ต .เมืองเก่า อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร 100,000              
 (12854) 12854 หอ้งคหกรรม พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนอนุบาลเมือง (ทา่หลวงสงเคราะห์) ต.ในเมือง อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร 150,000              

 (12855) 12855 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนบา้นวังกลม ต .บา้นบุง่ อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร 150,000              

 (12856) 12856 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข (2 หอ้งเรียน) เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนวัดดงชะพลู ต.
คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

100,000              

 (12857) 12857 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง 3 หอ้งเรียน พืน้ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นมาบฝาง ต .บงึบวั อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร 100,000              

 (12858) 12858 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ทาสีน้้าอะคีริค และปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นยางตะพาย ต .บงึบวั อ.วชิรบารมี จ.
พจิิตร

150,000              

 (12859) 12859 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเงาโรงเรียนชุมชนบา้นก้าแพงดิน ต.ก้าแพงดิน อ.สามง่าม 
จ.พจิิตร

150,000              

 (12860) 12860 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข และอาคารประกอบ ทาสีน้้ามัน ส้าหรับงานไม้โรงเรียนบา้นปากดง ต .สากเหล็ก อ.สาก
เหล็ก จ.พจิิตร

100,000              

 (12861) 12861 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ค.ส.ล. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นทุง่โม่ง ต.วังทรายพนู อ.วังทรายพนู จ.พจิิตร 100,000              

 (12862) 12862 อาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง แบบ ป.1 ข แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนวัดบา้นนา ต.บา้นนา อ.วชิรบารมี
 จ.พจิิตร

100,000              

 (12863) 12863 อาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง แบบ ป.1 ฉ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบา้นหนองร้ิน ต.วังโมกข์ อ.วชิร
บารมี จ.พจิิตร

100,000              

 (12864) 12864 โรงฝึกงาน แบบ 313 ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์ สีน้้าพลาสติก และสีน้้ามันโรงเรียนบา้นหวัดง ต.หวัดง อ.เมืองพจิิตร จ.
พจิิตร

150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (12865) 12865 อาคารเอนกประสงค์ ฝ้าแผ่นเรียบยิปซ่ัมบอร์ด สีน้้าพลาสติก และประตูเหล็กม้วนเคลือบสีโรงเรียนบา้นทุง่ส้าราญ

 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พจิิตร
100,000              

 (12866) 12866 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นมาบแฟบ ต .เนินปอ อ.สามง่าม จ.พจิิตร 100,000              
 (12867) 12867 พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูปโรงเรียนวัดหนองหลุม ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร 100,000              
 (12868) 12868 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข 6 หอ้งเรียน ทาสีน้้าอะครีลิคโรงเรียนวัดหนองจิกเภา ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพนู จ.

พจิิตร
100,000              

 (12869) 12869 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง ซ่อมแซมพืน้ ค.ส.ล.0.10 ม. เหล็กตะแกรงวายเมท 4 มม.โรงเรียนบา้นเนินยาว
 ต.หวัดง อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

100,000              

 (12870) 12870 ถนนคอนกรีต ค.ส.ล. หนา 0.13 ม. ก.3 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4  มม.โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม ต.หนอง
ปล้อง อ.วังทรายพนู จ.พจิิตร

100,000              

 (12871) 12871 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นรังนก(ประชาพทิกัษ์) ต.รังนก อ.สามง่าม จ.
พจิิตร

150,000              

 (12872) 12872 อาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนพจิิตรอนุสรณ์ ต .เมืองเก่า อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร 100,000              
 (12873) 12873 อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ต .สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พจิิตร 200,000              
 (12874) 12874 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข หลังคากระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นสายดินแดง ต .สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พจิิตร 100,000              
 (12875) 12875 ติดต้ังหน้าต่างอลูมิเนียมบานเล่ือน ขนาด 1.80x1.20 ม.โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทบัช้าง จ.

พจิิตร
150,000              

 (12876) 12876 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข และ แบบ สปช.102/26 เปล่ียนประตู หน้าต่าง ผนัง ทาสีน้้าพลาสติก และสีน้้ามัน
โรงเรียนบา้นหนองหวัปลวก ต.ไผ่อบ อ.โพธิ์ประทบัช้าง จ.พจิิตร

150,000              

 (12877) 12877 โรงอาหาร/หอ้งสมุด พืน้ปกูระเบือ้งลอนคู่ และกระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดเนินพยอม ต .ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์
ประทบัช้าง จ.พจิิตร

100,000              

 (12878) 12878 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ต .ปากทาง อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร 100,000              
 (12879) 12879 หลังคากันสาดด้านหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบา้นทา่มะไฟ ต .ปา่มะคาบ อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร 100,000              
 (12880) 12880 พืน้ ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนวัดวังแดง ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พจิิตร 149,900              
 (12881) 12881 พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนบา้นยางหา้หลุม ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พจิิตร 100,000              

 (12882) 12882 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข จ้านวน 4 หอ้งเรียน ประตู หน้าต่าง ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด สีน้้าพลาสติก และปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นทา่กระดาน ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพนู จ.พจิิตร

100,000              

 (12883) 12883 อาคารเรียน แบบ 017 ก จ้านวน 6 หอ้งเรียน ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์ สีน้้าอะคีริค และสีน้้ามันโรงเรียนวัดหนอง
ปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพ 215) ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพนู จ.พจิิตร

100,000              

 (12884) 12884 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข จ้านวน 8 หอ้งเรียน ดีดเสาอาคารพร้อมฐานราก อาคารเอนกประสงค์ ทาสีน้้าอะคีริค
โรงเรียนวัดหนองปล้อง ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพนู จ.พจิิตร

100,000              

 (12885) 12885 ซ่อมแซมบา้นพกัครู แบบองค์การฯโรงเรียนวัดหนองหลวง ต .ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทบัช้าง จ.พจิิตร 150,000              
 (12886) 12886 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง อาคารเอนกประสงค์แบบสามัญ 312 กระเบือ้งลอนคู่ สีน้้าพลาสติกโรงเรียน

บา้นน้อย ต.สายค้าโห ้อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร
100,000              

 (12887) 12887 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  หอ้งสมุด  ซ่อมแซมพืน้ ทาสีน้้าพลาสติก พืน้ ค .ส.ล.โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต.
เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทบัช้าง จ.พจิิตร

150,000              

 (12888) 12888 พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนบงึเฒ่าวิทยา ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พจิิตร 150,000              

 (12889) 12889 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข พืน้ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนวัดบา้นไร่ ต .สามง่าม อ.สามง่าม จ.พจิิตร 150,000              



     หนา้ที ่526

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12890) 12890 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 กันสาดเมทลัซีสโครงเหล็ก และพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองโสน ต .หนอง

โสน อ.สามง่าม จ.พจิิตร
150,000              

 (12891) 12891 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง เปล่ียนเสา ค.ส.ล. และทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนบา้นทา่เยี่ยม ต.ทา่เยี่ยม อ.
สากเหล็ก จ.พจิิตร

150,000              

 (12892) 12892 ซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล และ สนามวอลเลย์บอล คอนกรีต โครงสร้างดิน โรงเรียนบา้นหนองตะเคียน ต .
คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พจิิตร

150,000              

 (12893) 12893 อาคารหอ้งคหกรรม (โรงอาหาร) พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นไดชุมแสง ต .บา้นบุง่ อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร 100,000              

 (12894) 12894 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 แผ่นเหล็กกันสาดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนวัดหนองนาด้าพทิยา ต.หวัดง อ.
เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

100,000              

 (12895) 12895 อาคารเรียน แบบ รย 103/2537 หอ้งสมุด พืน้ ค.ส.ล. พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดฆะมัง ต.ฆะมัง อ.เมือง
พจิิตร จ.พจิิตร

100,000              

 (12896) 12896 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ  อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 หอ้งพลศึกษา และโรงฝึกงาน พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นเนินขวาง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทบัช้าง จ.พจิิตร

150,000              

 (12897) 12897 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2517 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2521 ลานเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์ สปช.
202/26 เมทลัซีท ฝ้ากระเบือ้ง และพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดบา้นไผ่ทา่โพใต้ ต.ไผ่ทา่โพ อ.โพธิ์ประทบัช้าง จ.พจิิตร

150,000              

 (12898) 12898 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทบัช้าง(ทุง่ใหญ่) ต.ทุง่ใหญ่ อ.โพธิ์
ประทบัช้าง จ.พจิิตร

150,000              

 (12899) 12899 อาคารหอ้งคหกรรม (โรงอาหาร) พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดบา้นหนองไผ่ สาขาบา้นดงสว่าง ต .สายค้าโห ้อ.
เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

100,000              

 (12900) 12900 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ กระเบือ้งลอนคู่ โรงเรียนวัดหนองไผ่ ต .บา้นบุง่ อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร 100,000              
 (12901) 12901 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนวัดคลองโนน ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร 150,000              

 (12902) 12902 อาคารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัยแบบสร้างเอง พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ และสีน้้าพลาสติกโรงเรียนวัดวัง
ตะขบ ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร

100,000              

 (12903) 12903 อาคารเอนกประสงค์ 205/26 ใต้ถุนสูง ประตู หน้าต่าง ติดต้ังกรอบอลูมิเนียม กระจกสีชาโรงเรียนวัดดงกลาง ต.
ดงกลาง อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

150,000              

 (12904) 12904 พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนบา้นหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.วังทราย
พนู จ.พจิิตร

100,000              

 (12905) 12905 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ แผงบงัแดด และเทพืน้ ค .ส.ล.  หน้า 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนวัดปา่
มะคาบ(สามัคคีพทิยาคาร) ต.ปา่มะคาบ อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

150,000              

 (12906) 12906 พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป  4  มม.  และพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสวนแตง 
ต.ฆะมัง อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

100,000              

 (12907) 12907 พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนบา้นนาพบิลูพทิยา ต .ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์
ประทบัช้าง จ.พจิิตร

150,000              

 (12908) 12908 พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนบา้นหนองขานาง ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทบั
ช้าง จ.พจิิตร

100,000              

 (12909) 12909 หลังคากันสาดด้านหน้าอาคารเรียน  แผ่นเหล็กรีดรอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบงึสีไฟ ต.ทา่หลวง อ.เมืองพจิิตร จ.
พจิิตร

100,000              

 (12910) 12910 ร้ัวมาตรฐาน ไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นหนองจั่ว ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พจิิตร 100,000              



     หนา้ที ่527

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12911) 12911 อาคารเอนกประสงค์ กระเบือ้งลอนคู่ สีพลาสติก และพืน้ ค .ส.ล.โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต .วังทบัไทร อ.สาก

เหล็ก จ.พจิิตร
100,000              

 (12912) 12912 พืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก กันสาดเมทลัซีสโครงเหล็กโรงเรียนบา้นยางสามต้น สาขาบา้นดงพลับ ต .หนองพระ อ.วัง
ทรายพนู จ.พจิิตร

100,000              

 (12913) 12913 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด และทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนบา้นยางสามต้น ต .หนองพระ อ.วังทราย
พนู จ.พจิิตร

150,000              

 (12914) 12914 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข 2/6 อาคารเอนกประสงค์ แบบสามัญ 312 อาคารแหล่งเรียนรู้ เทพืน้คอนกรีตเสริม
เหล็กโรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร

100,000              

 (12915) 12915 พืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนบา้นหว้ยน้อย ต.ทุง่ใหญ่ อ.
โพธิ์ประทบัช้าง จ.พจิิตร

100,000              

 (12916) 12916 อาคารเรียน 2 สปช.2/28  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนอนุบาลพจิิตร ต .ในเมือง อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร 200,000              
 (12917) 12917 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 กระเบือ้งลอนคู่ และอาคารเรียน แบบ ป .1 ข สีน้้ามันโรงเรียนบา้นสระบรเพด็ 

ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร
150,000              

 (12918) 12918 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ และพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็ก
ตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนบา้นหนองพง ต.ทุง่ใหญ่ อ.โพธิ์ประทบัช้าง จ.พจิิตร

150,000              

 (12919) 12919 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข พืน้ไม้เนือ้แข็ง , พืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรง
ส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนบา้นทา่ฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) ต.ทา่ฬ่อ อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

150,000              

 (12920) 12920 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ และกั้นหอ้ง 4 หอ้งโรงเรียนวัดปา่มะคาบ (สามัคคีพทิยาคาร) 
สาขาบา้นสระสาลี ต.ปา่มะคาบ อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

100,000              

 (12921) 12921 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด, ทาสีน้้าพลาสติก และเปล่ียนประตูบานทบึโรงเรียนบา้นยาง
นกกระทงุ ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร

100,000              

 (12922) 12922 อาคารส้านักงาน หอ้งประชุม ท้าฝ้า, ทาสี, ท้าผนัง, หน้าต่าง, ประตู และปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสพป.พจิิตร เขต 
1 ต.ในเมือง อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

300,000              

 (12923) 12923 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นวังกะทะ ต .วังง้ิวใต้ อ.ดงเจริญ 
จ.พจิิตร

100,000              

 (12924) 12924 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังเรือน ต .วังง้ิวใต้ อ.ดงเจริญ จ.
พจิิตร

150,000              

 (12925) 12925 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังง้ิว) ต.วังง้ิวใต้ อ.ดง
เจริญ จ.พจิิตร

150,000              

 (12926) 12926 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวังก้านเหลือง ต .วังง้ิว อ.ดงเจริญ จ.
พจิิตร

150,000              

 (12927) 12927 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ ต .วังง้ิว อ.ดงเจริญ จ.
พจิิตร

150,000              

 (12928) 12928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นวังบงค์ ต .ส้านักขุนเณร อ.ดงเจริญ
 จ.พจิิตร

100,000              

 (12929) 12929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังหนิแรง ต .ส้านักขุนเณร อ.ดง
เจริญ จ.พจิิตร

100,000              

 (12930) 12930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองง้าว ต .ส้านักขุนเณร อ.ดง
เจริญ จ.พจิิตร

100,000              

 (12931) 12931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนส้านักขุนเณร (หลวงพอ่เขียนอุทศิ) ต.
ส้านักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พจิิตร

150,000              



     หนา้ที ่528

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12932) 12932 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นไดลึก ต .หว้ยพกุ อ.ดงเจริญ จ.

พจิิตร
150,000              

 (12933) 12933 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ต .หว้ยพกุ อ.ดงเจริญ จ.
พจิิตร

100,000              

 (12934) 12934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนหว้ยพกุวิทยา ต .หว้ยพกุ อ.ดงเจริญ จ.
พจิิตร

100,000              

 (12935) 12935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นไดรัง (ราษฎร์อุทศิ) ต.หว้ยร่วม อ.
ดงเจริญ จ.พจิิตร

150,000              

 (12936) 12936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองสนวน ต .หว้ยร่วม อ.ดงเจริญ 
จ.พจิิตร

100,000              

 (12937) 12937 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองสองหอ้ง ต .หว้ยร่วม อ.ดง
เจริญ จ.พจิิตร

100,000              

 (12938) 12938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดคลองแขก ต .คลองคูณ อ.ตะพานหนิ
 จ.พจิิตร

100,000              

 (12939) 12939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดคลองคูณ ต .คลองคูณ อ.ตะพานหนิ
 จ.พจิิตร

150,000              

 (12940) 12940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังไคร้ ต .คลองคูณ อ.ตะพานหนิ จ.
พจิิตร

100,000              

 (12941) 12941 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดต้นชุมแสง ต .ง้ิวราย อ.ตะพานหนิ 
จ.พจิิตร

100,000              

 (12942) 12942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ ต .ง้ิวราย
 อ.ตะพานหนิ จ.พจิิตร

100,000              

 (12943) 12943 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห ์ต .ดงตะขบ
 อ.ตะพานหนิ จ.พจิิตร

150,000              

 (12944) 12944 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองคล่อ ต .ดงตะขบ อ.ตะพานหนิ
 จ.พจิิตร

100,000              

 (12945) 12945 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดใหม่ส้าราญ ต .ดงตะขบ อ.ตะพาน
หนิ จ.พจิิตร

100,000              

 (12946) 12946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเทวประสาท ต .ตะพานหนิ อ.
ตะพานหนิ จ.พจิิตร

100,000              

 (12947) 12947 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม ต .ตะพานหนิ
 อ.ตะพานหนิ จ.พจิิตร

100,000              

 (12948) 12948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบงึประดู่ ต .ทบัหมัน อ.ตะพานหนิ
 จ.พจิิตร

100,000              

 (12949) 12949 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทบัปรู ต .ทบัหมัน อ.ตะพานหนิ จ.
พจิิตร

100,000              

 (12950) 12950 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทบัหมัน ต .ทบัหมัน อ.ตะพานหนิ 
จ.พจิิตร

150,000              

 (12951) 12951 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นไดกระพงัปลา ต .ไผ่หลวง อ.
ตะพานหนิ จ.พจิิตร

100,000              



     หนา้ที ่529

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12952) 12952 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดคลองข่อย ต .ไผ่หลวง อ.ตะพานหนิ 

จ.พจิิตร
100,000              

 (12953) 12953 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสามบงึบาตร ต .วังส้าโรง อ.
ตะพานหนิ จ.พจิิตร

100,000              

 (12954) 12954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเนินทราย ต .วังหลุม อ.ตะพานหนิ
 จ.พจิิตร

100,000              

 (12955) 12955 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง ต .หนอง
พยอม อ.ตะพานหนิ จ.พจิิตร

100,000              

 (12956) 12956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดปา่แดง ต .หนองพยอม อ.ตะพานหนิ
 จ.พจิิตร

150,000              

 (12957) 12957 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองแก ต .หนองพยอม อ.ตะพาน
หนิ จ.พจิิตร

100,000              

 (12958) 12958 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลตะพานหนิ (หนองพยอม) ต.
หนองพยอม อ.ตะพานหนิ จ.พจิิตร

100,000              

 (12959) 12959 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้งสลิด ต .หว้ยเกตุ อ.ตะพานหนิ
 จ.พจิิตร

100,000              

 (12960) 12960 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดคลองทองหลาง ต .หว้ยเกตุ อ.
ตะพานหนิ จ.พจิิตร

100,000              

 (12961) 12961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดธงไทยยาราม ต .หว้ยเกตุ อ.ตะพาน
หนิ จ.พจิิตร

100,000              

 (12962) 12962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ต .หว้ยเกตุ อ.
ตะพานหนิ จ.พจิิตร

100,000              

 (12963) 12963 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองหวาย ต .วังส้าโรง อ.ตะพาน
หนิ จ.พจิิตร

100,000              

 (12964) 12964 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบงึน้้ากลัด ต .วังส้าโรง อ.ตะพานหนิ
 จ.พจิิตร

150,000              

 (12965) 12965 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังส้าโรง ต .วังส้าโรง อ.ตะพานหนิ 
จ.พจิิตร

150,000              

 (12966) 12966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ต .วังหลุม อ.
ตะพานหนิ จ.พจิิตร

150,000              

 (12967) 12967 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเขารวก ต .วังหลุม อ.ตะพานหนิ จ.
พจิิตร

150,000              

 (12968) 12968 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดสัตตวนาราม ต .วังหลุม อ.ตะพาน
หนิ จ.พจิิตร

150,000              

 (12969) 12969 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทา่ปอ ต .วังหว้า อ.ตะพานหนิ จ.
พจิิตร

100,000              

 (12970) 12970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดยางคลี ต .วังหว้า อ.ตะพานหนิ จ.
พจิิตร

100,000              

 (12971) 12971 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังหว้า ต .วังหว้า อ.ตะพานหนิ จ.
พจิิตร

150,000              



     หนา้ที ่530

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12972) 12972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ต .หว้ยเกตุ อ.ตะพานหนิ 

จ.พจิิตร
100,000              

 (12973) 12973 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนสพป .พจิิตร เขต 2 ต.หว้ยเกตุ อ.
ตะพานหนิ จ.พจิิตร

300,000              

 (12974) 12974 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บา้นเขาตะพานนาก) 
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทบัคล้อ จ.พจิิตร

100,000              

 (12975) 12975 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเขาโล้น ต .เขาเจ็ดลูก อ.ทบัคล้อ 
จ.พจิิตร

100,000              

 (12976) 12976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นคีรีเทพนิมิต ต .เขาเจ็ดลูก อ.ทบั
คล้อ จ.พจิิตร

100,000              

 (12977) 12977 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นใหม่ราษฎร์ด้ารง ต .เขาเจ็ดลูก อ.
ทบัคล้อ จ.พจิิตร

100,000              

 (12978) 12978 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดใดวน ต .เขาเจ็ดลูก อ.ทบัคล้อ จ.
พจิิตร

100,000              

 (12979) 12979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ ต .เขาเจ็ดลูก อ.ทบั
คล้อ จ.พจิิตร

100,000              

 (12980) 12980 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเขานกยูง ต .เขาทราย อ.ทบัคล้อ 
จ.พจิิตร

100,000              

 (12981) 12981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเขาพระ ต .เขาทราย อ.ทบัคล้อ จ.
พจิิตร

150,000              

 (12982) 12982 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองจะปราบ ต .เขาทราย อ.ทบั
คล้อ จ.พจิิตร

100,000              

 (12983) 12983 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเขาทราย ต .เขาทราย อ.ทบัคล้อ จ.
พจิิตร

150,000              

 (12984) 12984 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดล้าประดา ต .เขาทราย อ.ทบัคล้อ จ.
พจิิตร

100,000              

 (12985) 12985 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังแดง ต .เขาทราย อ.ทบัคล้อ จ.
พจิิตร

150,000              

 (12986) 12986 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังหนิเพลิง ต .เขาทราย อ.ทบัคล้อ 
จ.พจิิตร

100,000              

 (12987) 12987 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ต .ทบัคล้อ อ.ทบั
คล้อ จ.พจิิตร

150,000              

 (12988) 12988 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบรุพรัตน์วิทยาคาร ต .ทบัคล้อ อ.ทบั
คล้อ จ.พจิิตร

150,000              

 (12989) 12989 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดชัยศรี ต .ทบัคล้อ อ.ทบัคล้อ จ.พจิิตร 150,000              

 (12990) 12990 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดปา่เรไร ต .ทบัคล้อ อ.ทบัคล้อ จ.
พจิิตร

100,000              

 (12991) 12991 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ต .ทบัคล้อ อ.ทบั
คล้อ จ.พจิิตร

100,000              



     หนา้ที ่531

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (12992) 12992 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองน้้าเต้า ต .ทบัคล้อ อ.ทบัคล้อ 

จ.พจิิตร
100,000              

 (12993) 12993 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลทบัคล้อ ต .ทบัคล้อ อ.ทบัคล้อ 
จ.พจิิตร

150,000              

 (12994) 12994 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนทา้ยทุง่ราษฎร์วิทยาคาร ต .ทา้ยทุง่ อ.
ทบัคล้อ จ.พจิิตร

100,000              

 (12995) 12995 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นคลองหว้ยหลัว ต .ทา้ยทุง่ อ.ทบั
คล้อ จ.พจิิตร

100,000              

 (12996) 12996 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเนินม่วง ต .ทา้ยทุง่ อ.ทบัคล้อ จ.
พจิิตร

99,800                

 (12997) 12997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองจอก ต .ทา้ยทุง่ อ.ทบัคล้อ 
จ.พจิิตร

100,000              

 (12998) 12998 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเขาส้าน ต .ทา้ยทุง่ อ.ทบัคล้อ จ.
พจิิตร

99,500                

 (12999) 12999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดไดอีเผือก ต .ทา้ยทุง่ อ.ทบัคล้อ จ.
พจิิตร

100,000              

 (13000) 13000 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดน้้าเคือง ต .ทา้ยทุง่ อ.ทบัคล้อ จ.
พจิิตร

99,700                

 (13001) 13001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบางเบน ต .ทา้ยทุง่ อ.ทบัคล้อ จ.
พจิิตร

100,000              

 (13002) 13002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังกระชัน ต .ทา้ยทุง่ อ.ทบัคล้อ จ.
พจิิตร

100,000              

 (13003) 13003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนส่ีแยกเขาดิน ต .ทา้ยทุง่ อ.ทบัคล้อ จ.
พจิิตร

150,000              

 (13004) 13004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทุง่พรหมทอง 'ราษฎร์สามัคคี' ต.
บางลาย อ.บงึนาราง จ.พจิิตร

150,000              

 (13005) 13005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นคลองข่อย ต .บางลาย อ.บงึนา
ราง จ.พจิิตร

100,000              

 (13006) 13006 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นบางลายใต้ ต .บางลาย อ.บงึนา
ราง จ.พจิิตร

100,000              

 (13007) 13007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นบางลายเหนือ ต .บางลาย อ.บงึ
นาราง จ.พจิิตร

150,000              

 (13008) 13008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองแขม ต .บงึนาราง อ.บงึนา
ราง จ.พจิิตร

150,000              

 (13009) 13009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้งปลาไหล ต .บงึนาราง อ.บงึนา
ราง จ.พจิิตร

100,000              

 (13010) 13010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นบงึนาราง ต .บงึนาราง อ.บงึนา
ราง จ.พจิิตร

150,000              

 (13011) 13011 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทุง่ทอง ต .โพทะเล-บรรพตพสัิย 
อ.บงึนาราง จ.พจิิตร

149,100              



     หนา้ที ่532

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13012) 13012 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นศรีศรัทธามิตรภาพที ่176 ต.โพธิ์

ไทรงาม อ.บงึนาราง จ.พจิิตร
150,000              

 (13013) 13013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นบงึลี ต .โพธิ์ไทรงาม อ.บงึนาราง
 จ.พจิิตร

100,000              

 (13014) 13014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นวังพร้าว ต .หว้ยแก้ว อ.บงึนาราง 
จ.พจิิตร

100,000              

 (13015) 13015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลบงึนาราง (หว้ยแก้ว) ต.หว้ย
แก้ว อ.บงึนาราง จ.พจิิตร

150,000              

 (13016) 13016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบงึทบัจั่น 'ทศอุปถัมภ'์ ต.แหลมรัง
 อ.บงึนาราง จ.พจิิตร

150,000              

 (13017) 13017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโปง่วัวแดง ต .แหลมรัง อ.บงึนาราง
 จ.พจิิตร

150,000              

 (13018) 13018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแหลมรัง 'ราษฎร์บ้ารุง' ต.แหลมรัง
 อ.บงึนาราง จ.พจิิตร

150,000              

 (13019) 13019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหว้ยเรียงใต้ ต .วังกรด อ.บางมูลนาก
 จ.พจิิตร

100,000              

 (13020) 13020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดมะกอกงอ ต .วังตะกู อ.บางมูลนาก 
จ.พจิิตร

100,000              

 (13021) 13021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดล้าประดาเหนือ ต .วังตะกู อ.บางมูล
นาก จ.พจิิตร

100,000              

 (13022) 13022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังตะกู ต .วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.
พจิิตร

150,000              

 (13023) 13023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
 ต.วังส้าโรง อ.บางมูลนาก จ.พจิิตร

150,000              

 (13024) 13024 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวังส้าโรง ต .วังส้าโรง อ.บางมูลนาก จ.
พจิิตร

100,000              

 (13025) 13025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองกอไผ่ ต .วังส้าโรง อ.บางมูล
นาก จ.พจิิตร

150,000              

 (13026) 13026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลอ้าเภอบางมูลนาก (วัดหว้ยเขน)
 ต.หว้ยเขน อ.บางมูลนาก จ.พจิิตร

150,000              

 (13027) 13027 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้ารุงราษฎร์วิทยาคม ต .หอไกร อ.บาง
มูลนาก จ.พจิิตร

100,000              

 (13028) 13028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหอไกร ต .หอไกร อ.บางมูลนาก จ.
พจิิตร

100,000              

 (13029) 13029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง ต .เนินมะกอก อ.
บางมูลนาก จ.พจิิตร

150,000              

 (13030) 13030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นวังทองราษฎร์สามัคคี ต .เนิน
มะกอก อ.บางมูลนาก จ.พจิิตร

100,000              

 (13031) 13031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห ์ต .บางไผ่ อ.
บางมูลนาก จ.พจิิตร

150,000              



     หนา้ที ่533

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13032) 13032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนพฤกษวนารามวิทยา ต .บางไผ่ อ.บาง

มูลนาก จ.พจิิตร
100,000              

 (13033) 13033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทา่หอย ต .บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.
พจิิตร

100,000              

 (13034) 13034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโพธิ์แดน ต .บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.
พจิิตร

100,000              

 (13035) 13035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังน้้าเต้า ต .บางไผ่ อ.บางมูลนาก 
จ.พจิิตร

100,000              

 (13036) 13036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา ต .บางไผ่ อ.บางมูล
นาก จ.พจิิตร

150,000              

 (13037) 13037 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทศิ) ต.บางมูลนาก
 อ.บางมูลนาก จ.พจิิตร

200,000              

 (13038) 13038 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ต .บางมูลนาก อ.
บางมูลนาก จ.พจิิตร

200,000              

 (13039) 13039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนภมูิวิทยา ต .ภมูิ อ.บางมูลนาก 
จ.พจิิตร

100,000              

 (13040) 13040 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดล้าประดากลาง ต .ล้าประดา อ.บาง
มูลนาก จ.พจิิตร

100,000              

 (13041) 13041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดล้าประดาใต้ ต .ล้าประดา อ.บางมูล
นาก จ.พจิิตร

150,000              

 (13042) 13042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา ต .วังกรด อ.บางมูล
นาก จ.พจิิตร

100,000              

 (13043) 13043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหว้ยเรียงกลาง ต .วังกรด อ.บางมูล
นาก จ.พจิิตร

100,000              

 (13044) 13044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนทะนงบา้นไร่ ต .ทะนง อ.โพทะเล
 จ.พจิิตร

150,000              

 (13045) 13045 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าผ้ึง 'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ'์ ต.
ทะนง อ.โพทะเล จ.พจิิตร

100,000              

 (13046) 13046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองตะแบก ต .ทะนง อ.โพทะเล 
จ.พจิิตร

100,000              

 (13047) 13047 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ต .ทา่
ขมิน้ อ.โพทะเล จ.พจิิตร

100,000              

 (13048) 13048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทุง่ใหญ่ ต .ทา่ขมิน้ อ.โพทะเล จ.
พจิิตร

100,000              

 (13049) 13049 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นทา่ขมิน้ ต .ทา่ขมิน้ อ.โพทะเล 
จ.พจิิตร

100,000              

 (13050) 13050 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นหว้ยยาว ต .ทา่ขมิน้ อ.โพทะเล 
จ.พจิิตร

150,000              

 (13051) 13051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเนินแค ต .ทา่นัง่ อ.โพทะเล จ.พจิิตร 100,000              



     หนา้ที ่534

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13052) 13052 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นวังแดง ต .ทา่นัง่ อ.โพทะเล จ.พจิิตร 100,000              

 (13053) 13053 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นทา่นัง่ ต .ทา่นัง่ อ.โพทะเล จ.
พจิิตร

149,900              

 (13054) 13054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทบัทมิ ต .ทา่บวั อ.โพทะเล จ.พจิิตร 100,000              

 (13055) 13055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหลวง ต .ทา่บวั อ.โพทะเล จ.พจิิตร 100,000              

 (13056) 13056 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเนินโพธิ์ ต .ทา้ยน้้า อ.โพทะเล จ.
พจิิตร

100,000              

 (13057) 13057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปากน้้า ต .ทา้ยน้้า อ.โพทะเล จ.
พจิิตร

100,000              

 (13058) 13058 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .ทา้ยน้้า อ.โพทะเล จ.
พจิิตร

100,000              

 (13059) 13059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นทา้ยน้้า ต .ทา้ยน้้า อ.โพทะเล 
จ.พจิิตร

150,000              

 (13060) 13060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบางพล้อ -ยางหลวง ต.ทา่เสา อ.
โพทะเล จ.พจิิตร

100,000              

 (13061) 13061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นยี่มุย่ ต .ทา่เสา อ.โพทะเล จ.พจิิตร 100,000              

 (13062) 13062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นทา่มะไฟ ต .ทา่เสา อ.โพทะเล 
จ.พจิิตร

98,400                

 (13063) 13063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นพงัน้อย ต .ทา่เสา อ.โพทะเล จ.
พจิิตร

100,000              

 (13064) 13064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นหนองดง ต .ทา่เสา อ.โพทะเล 
จ.พจิิตร

100,000              

 (13065) 13065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบา้นบางคลาน (เงินอนุสรณ์) ต.
บางคลาน อ.โพทะเล จ.พจิิตร

150,000              

 (13066) 13066 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองไผ่ -มาบชุมแสง ต.บางคลาน
 อ.โพทะเล จ.พจิิตร

100,000              

 (13067) 13067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดคงคาราม ต .บางคลาน อ.โพทะเล 
จ.พจิิตร

100,000              

 (13068) 13068 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้อย ต .บา้นน้อย อ.โพทะเล จ.
พจิิตร

150,000              

 (13069) 13069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นไร่ ต .บา้นไร่ อ.โพทะเล จ.พจิิตร 100,000              

 (13070) 13070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบา้นทุง่น้อย ต .โพทะเล อ.
โพทะเล จ.พจิิตร

150,000              

 (13071) 13071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นคลองตางาว ต .โพทะเล อ.โพทะเล
 จ.พจิิตร

100,000              



     หนา้ที ่535

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13072) 13072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทา่บวั ต .โพทะเล อ.โพทะเล จ.

พจิิตร
100,000              

 (13073) 13073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นวังตายศ 'ราษฎร์สามัคคี' ต.
โพทะเล อ.โพทะเล จ.พจิิตร

100,000              

 (13074) 13074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' ต.
โพทะเล อ.โพทะเล จ.พจิิตร

100,000              

 (13075) 13075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโพทะเล ต .โพทะเล อ.โพทะเล จ.
พจิิตร

150,000              

 (13076) 13076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลโพทะเล ต .โพทะเล อ.โพทะเล 
จ.พจิิตร

200,000              

 (13077) 13077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดขวาง ต .วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พจิิตร 100,000              

 (13078) 13078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดพร้าว ต .วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พจิิตร 150,000              

 (13079) 13079 1.หลังคาเมทสัชีทพร้อมอุปกรณ์
2.ฝ้าเพดานกระเบือ้งใยหนิ พร้อมทาสี
3.ทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนบา้นหว้ยชัน ต.ทา่นางงาม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13080) 13080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบา้นคลองหนองเหล็ก
1.เปล่ียนฝาไม้
2.เปล่ียนเพดานฝ้าพร้อมอุปกรณ์
3.ประตูไม้พร้อมวงกบ ขนาด  .80x2.00 ม.
4.เชิงชายไม้เฌอร่า ขนาด  6x0.5
5.ฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ใยหนิพร้อมอุปกรณ์
6.ทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนวัดยางเอน สาขาบา้นคลองหนองเหล็ก ต . อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13081) 13081 1.ฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ใยหนิพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดพกิุลทอง ต.บงึพระ อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13082) 13082 1.ปพูืน้โรงอาหาร ด้วยกระเบือ้งเคลือบ 
โรงเรียนวัดบงึพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ต.บงึพระ อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13083) 13083 1.ติดต้ังตาข่ายเหล็กพร้อมโครงเหล็ก
2.ทาสีน้้าพลาสติก
3.เทพืน้ คสล. หนา 0.15 ม.พร้อมปกูระเบือ้งเคลือบ 
โรงเรียนวัดบา้นไร่ ต.ดอนทอง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13084) 13084 1.ฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ใยหนิพร้อมอุปกรณ์
2.ทาสีน้้ามัน
3.ทาสีน้้าพลาสติก
โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้้ามัน ต.ทา่โพธิ์ อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13085) 13085 1.เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็ง
2.เปล่ียนวงกบไม้เนือ้แข็ง
3.เปล่ียนประตูไม้เนือ้แข็ง
4.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)์ ต.บา้นกร่าง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              



     หนา้ที ่536

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13086) 13086 1.ปพูืน้ กระเบือ้งเคลือบหน้าอาคารเรียน

2.เทพืน้ คสล. หนา  0.10 ม.
3.ซ่อมแซมประตูไม้
4.ทาสีน้้ามัน
โรงเรียนวัดสมอแข(พณิพลราษฎร์บ้ารุง) ต.สมอแข อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13087) 13087 1.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
2.ปรับปรุงสนามหน้าอาคาร(ปรับพืน้ดิน)
3.จัดท้าปา้ยชื่อโรงเรียนและปา้ยยินดีต้อนรับ
4.เทพืน้ คสล.
5.ไม้ดอกไม้ประดับ (ไม้พุม่ขนาดใหญ่)
โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ)์ ต.ปากโคก อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13088) 13088 1.เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน แผ่นเมทลัชีท พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นสะอัก(ประชาอุปถัมภ)์ ต.ดอนทอง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13089) 13089 1.ประตูร้ัวเหล็ก ขนาด 2x5.55 ม.
2.ปพุืน้กระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนชุมชนที ่14 วัดดอนทอง ต.ดอนทอง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13090) 13090 1.เปล่ียนหลังคาเมทลัชีท พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดจอมทอง ต.จอมทอง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13091) 13091 1.ยกระดับพืน้และปกูระเบือ้งเคลือบ
2.ก่ออิฐฉาบปนูผนัง
3.ติดต้ังวงกบหน้าต่างบานเล่ือน
4.โครงหลังคาเหล็กพร้อมเสา มุงแผ่นเมทลัชีท
4.โครงหลังคาเหล็กพร้อมเสา มุงกระเบือ้ง
5.ประตูบานไม้เนือ้แข็ง ขนาด 1.00x2.00 ม.
6.ติดต้ังฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ใยหนิพร้อมอุปกรณ์
7.เหล็กดัดหน้าต่าง
8.ทาสีน้้าพลาสติก
โรงเรียนวัดบา้นใหม่ ต.วัดพริก อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13092) 13092 1.ฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ใยหนิพร้อมอุปกรณ์และทาสีน้้าพลาสติก
2.พืน้ระเบยีงอาคารเรียน ปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนวัดอรัญญิก ต.ในเมือง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13093) 13093 1.ก่ออิฐบล็อก ฉาบปนูเรียบ ทาสีน้้าพลาสติก และติดต้ังตาข่ายเหล็ก  (ผนังสูง 2.40 ม.)
โรงเรียนบา้นเรียงกระดก ต.คุยม่วง อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13094) 13094 เปล่ียนฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ใยหนิ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดทา่โก ต.บางระก้า อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13095) 13095 1.ทาสีน้้าพลาสติกภายใน
2.มาสีน้้าพลาสติกภายนอก
โรงเรียนบา้นประดาประชาราษฎร์ ต.บงึกอก อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              



     หนา้ที ่537

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13096) 13096 1.หลังคาเมทลัชีท ติดฟรอยด์กันร้อน พร้อมอุปกรณ์

2.เชิงชายไม้เฌอร่า หน้า 12 นิว้
3.ทาสีน้้ามันเชิงชาย
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) ต.ทา่ทอง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13097) 13097 1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. และ
สนามหน้าเสาธง
โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ต.สมอแข อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13098) 13098 1.พืน้อาคารเรียนปกูระเบือ้งเคลือบ
2.ทาสีน้้าพลาสติก
โรงเรียนวัดจุฬามณี ต.ทา่ทอง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13099) 13099 1.ฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ใยหนิพร้อมอุปกรณ์และทาสี
2.กระเบือ้งลอนคู่พร้อมอุปกรณ์
3.ถมดินปรับพืน้ทีบ่ริเวณโรงเรียน
โรงเรียนวัดทา่ตะเคียน ต.จอมทอง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13100) 13100 1.ถมดินสนาม
2.เทพืน้ คสล. หนา 0.07 ม. 
3.ติดต้ังทอ่ประปา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8(บา้นมะขามสูง) ต.มะขามสูง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13101) 13101 1.บานประตูไม้สักทบึ ขนาด 0.60x2.10 ม.พร้อมอุปกรณ์
2.บานหน้าต่างไม้สักทบึ ขนาด 0.45x1.20 ม.พร้อมอุปกรณ์
3.ประตูหอ้งน้้าไม้สักทบึ ขนาด 0.70x1.80 ม.พร้อมอุปกรณ์
4.ทาสีน้้าพลาสติก ภายนอก
4.ทาสีน้้าพลาสติก ภายในโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13102) 13102 ฝ้าเพดานกระเบือ้งใยหนิ เคร่าเหล็กซีลายพร้อมทาสี โรงเรียนนิคมบางระก้า 4(บางระก้าชนูปถัมภ)์ ต.นิคมพฒันา
 อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13103) 13103 ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ เคร่าเหล็กซีลายพร้อมทาสี โรงเรียนบา้นคลองน้้าเย็น ต.นิคมพฒันา อ.บางระก้า 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13104) 13104 ฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ใยหนิหนา 4มม.พร้อมทาสี โรงเรียนวัดเนินมะคึก ต.สมอแข อ.เมืองพษิณุโลก จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13105) 13105 1.กระเบือ้งลอนคู่(สี) .50x1.20 ม.
2.ครอบสันโค้ง(สี)
โรงเรียนบา้นแม่ระหนั ต.บา้นกร่าง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13106) 13106 1. ฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ใยหนิหนา4มม.พร้อมเคร่าไม้
2.บวัฝ้าเพดานไม้ 1.5"x2" พร้อมทาสี
3.สีน้้าพลาสติก
โรงเรียนบา้นใหม่เจริญธรรม ต.นิคมพฒันา อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13107) 13107 1.กระเบือ้งเคลือบขนาด 12"x12" พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ต.บางระก้า อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              



     หนา้ที ่538

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13108) 13108 1.เสา คสล. 4"x4"x2.50 ม.

2.ลวดหนาม
3.ทาสีน้้ามัน
โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห ์ต.นิคมพฒันา อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13109) 13109 1.โครงหลังคาเหล็กและมุงแผ่นเมทสัชีทพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองแพงพวย ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13110) 13110 1.ไม้แปขนาด 1.5"x3"x4.00 ม.
2.หลังคาเมทสัชีทหนา 0.30 มม.พร้อมอุปกรณ์
3.ไม้เชิงชายเฌอร่าขนาด 6"
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ต.ทา่โพธิ์ อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13111) 13111 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12"x12"
โรงเรียนวัดกรับพวง ต.วังอิทก อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13112) 13112 1.ถนนลาดยางระบบ Double Single
โรงเรียนวัดดงโคกขาม ต.ปลักแรด อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13113) 13113 1.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ 16"x16"
โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) ต.ปากโทก อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13114) 13114 1.ร้ัว คสล.ผนังก่ออิฐบล๊อคขนาด 3.00x1.00ม.พร้อมลูกกรงเหล็ก
โรงเรียนวัดศรีวนาราม ต.สมอแข อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13115) 13115 1.หลังคาเมทสัชีทพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นทา่ไม้งาม ต.หนองกุลา อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13116) 13116 1.หลังคาเมทสัชีทปฉุนวนกันความร้อนพร้อมอุปกรณ์
2.ผนังก่ออิฐบล็อคฉาบปนูเรียบ
3.บานประตูไม้เนือ้แข็ง-วงกบขนาด1.00x2.00ม.พร้อมอุปกรณ์
4.บานหน้าต่าง-วงกบขนาด.60x1.00ม.พร้อมอุปกรณ์
5.ประตูPVC-วงกบขนาด .70x1.80ม.พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ้าพนัอุปถัมภ)์ ต.ทา่โพธิ์ อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13117) 13117 1. ฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ใยหนิหนา4มม.พร้อมเคร่าเหล็กอาบสังกะสี
โรงเรียนบา้นวังยาง ต.วังน้้าคู้ อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13118) 13118 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 16"x16"
โรงเรียนวัดบา้นดง ต.คุยม่วง อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13119) 13119 1. ถนน คสล.หนา0.12 ม.
โรงเรียนบา้นน้้าด้า ต.ดอนทอง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13120) 13120 1.เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10ม.
2.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดอินทรีย์ ต.วัดพริก อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13121) 13121 1.พืน้คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 ม.
2.หลังคาเมทสัชีทพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนนิคมบางระก้า 2(ราษฎร์บ้ารุง) ต.นิคมพฒันา อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              



     หนา้ที ่539

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13122) 13122 1.บานประตูกระจก 1.00x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์

2.บานประตูกระจก 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์
3.หน้าต่างกระจก 1.20x3.10 ม. พร้อมอุปกรณ์
4.หน้าต่างกระจก 1.20x1.30 ม. พร้อมอุปกรณ์
5.หน้าต่างกระจก 1.10x1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์
6.ทาสีน้้าพลาสติก
7.ทาสีน้้ามัน
8.ผนังก่ออิฐฉาบปนูเรียบ2ด้าน
9.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ)์ ต.หวัรอ อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13123) 13123 1.ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ดเคร่าไม้เนือ้แข็งพร้อมอุปกรณ์
2.เชิงชายไม้ส้าเร็จรูปพร้อมปดิลอนกระเบือ้ง
โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ ต.บา้นกร่าง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13124) 13124 1.ฝ้าเพดานทบีาร์
2.ฝาไม้ขนาด 6" x 2.00 ม.
3.ฝาไม้ขนาด 6" x 3.00 ม.
4.เคร่าไม้ 1.5" x 3" x 3.00 ม.
โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ ต.บางระก้า อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13125) 13125 1.เหล็กดัดหน้าต่างขนาด .60x1.10ม.
2.เหล็กดัดหน้าต่างขนาด1.90x1.10ม.
3.ประตูไม้สนนิวซีแลนด์อบแหง้ทาสีเคลือบเงา
  ขนาด0.90x2.00ม. พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ต.บา้นคลอง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13126) 13126 1.ทาสีน้้าอะครีลิค
2.ทาสีน้้ามัน
โรงเรียนวัดทา่โรงตะวันตก ต.วัดพริก อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

60,000                

 (13127) 13127 1.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12"x12"
โรงเรียนวัดพรหมเกษร ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13128) 13128 1.ทาสีน้้าพลาสติกอะครีลิค
2.ทาสีน้้ามัน
3.ทาน้้ามันรักษาเนือ้ไม้
4.บานหน้าต่างกระจกเล่ือน ขนาด 1.20x2.40 ม.
5.บานประตูกระจก ขนาด 0.90 x1.90 ม.
โรงเรียนบา้นบงึกระดาน(เมธาประชานุกูล) ต.บา้นปา่ อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13129) 13129 1.ร้ือถอนฝ้าเพดาน
2.ฝ้าเพดานฉาบเรียบพร้อมเคร่าเหล็กซีลาย
3.ซ่อมแซมระบบไฟฟา้
โรงเรียนบา้นใหม่คลองเจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              



     หนา้ที ่540

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13130) 13130 1.ทราบถมหนา 0.30ม.

2.เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กตะแกรง หนา 0.07 ม.
3.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดสระโคล่ ต.หวัรอ อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13131) 13131 1.ร้ือถอนฝ้าเพดาน
2.ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบพร้อมเคร่าเหล็กซีลาย
โรงเรียนนิคมบางระก้า 8(หนองปลวก) ต.หนองกุลา อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13132) 13132 1.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.ในเมือง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

200,000              

 (13133) 13133 1.พืน้ คสล.เสริมเหล็กวายเมตระยะหา่ง 0.25 ม.
2.ทาสีน้้าพลาสติก
โรงเรียนวัดคุยม่วง ต.คุยม่วง อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13134) 13134 1.หลังคาเมทสัชีทหนา 0.30 มม. พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดหนองขานาง ต.คุยม่วง อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13135) 13135 1.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
2.ผนังก่ออิฐบล็อคฉาบปนูเรียบ
3.พืน้ คสล.หนา 0.07 ม.
โรงเรียนวัดหว้งกระได ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13136) 13136 1.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
2.ผนังก่อิฐแดงฉาบปเูรียบทัง้ 2 ด้าน
3.ทาสีน้้าพลาสติก
4.เดินทอ่ประปา
5.ถังบ้าบดัน้้าเสียขนาด 1600 ลิตร
6.ประตูไม้เนือ้แข็ง0.90x2.00ม.พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที ่73 ต.ในเมือง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13137) 13137 1.หน้าต่างเหล็กดัด 1.10 x 4.20 ม.
2.โครงเหล็กกันแดด
3.กระเบือ้งลอนคู่พร้อมอุปกรณ์
4.ประตูเหล็กดัดขนาด 1.00x2.00 ม.
5.ประตูเหล็กดัดขนาด 2.00x2.00 ม.
โรงเรียนบา้นปา่(บลิอาสาประชาสรรค์) ต.บา้นปา่ อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13138) 13138 1.ฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์แผ่นเรียบหนา 4มม.พร้อมอุปกรณ์
2.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ 12"x12" พร้อมอุปกรณ์
3.บานประตูไม้สัก 1.00x2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) ต.บา้นกร่าง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              



     หนา้ที ่541

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13139) 13139 1.ประตูกระจกบานสวิงบานเล่ือน 4บาน/ชุด

2.ประตูม้วนขนาด 3.20x3.00 ม.
3.พืน้ปกูระเบือ้งขนาด 12"X12"
4.โครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคาเมทสัชีทพร้อมอุปกรณ์
5.ผนังก่ออิฐฉาบปนูเรียบ
6.โถส้วมแบบนัง่ยองพร้อมระบบประปา
โรงเรียนวัดมหาวนาราม ต.หวัรอ อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

200,000              

 (13140) 13140 1.โครงเหล็กพร้อมตาข่ายและทาสี
2.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นหนองหวัยาง ต .ทา่ทอง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13141) 13141 1.งานฉาบผนังช้ารุด
2.ทาสีภายใน
3.ทาสีน้้ามัน
โรงเรียนจ่าการบญุ ต. อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

200,000              

 (13142) 13142 1.หลังคาเมทสัชีทบบุฉนวนกันความร้อยพร้อมอุปกรณ์
2.เคาน์เตอร์ คสล.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
   ขนาด0.6x3.25x0.85 ม.
โรงเรียนบา้นหวัวังกร่าง ต .มะขามสูง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13143) 13143 1.ฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ใยหนิหนา 4มม.เคร่าเหล็กซีลาย
   พร้อมอุปกรณ์
2.สีน้้าพลาสติก
3.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12"x12" พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13144) 13144 1.ฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ใยหนิหนา 4มม. เคร่าเหล็ก
  ซีลายพร้อมอุปกรณ์และทาสี
2.มุง้ลวดประตูขนาด .90x2.00ม.
3.มุง้ลวดหน้าต่างขนาด1.20x1.20ม.
4.ทาสีน้้าพลาสติกอะครีลิค
โรงเรียนวัดแตน ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13145) 13145 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นดงยาง ต.บอ่ทอง อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13146) 13146 1.กระเบือ้งลอนคู่(สี) หนา 5 มม. พร้อมอุปกรณ์
2.ครอบสันกระเบือ้งลอนคู่(สี)
โรงเรียนนิคมบา้นกร่าง(สามัคคีสงเคราะห) ต.บา้นกร่าง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13147) 13147 1.ดินถมหนา 0.15 ม.
2.พืน้คอนกรีตเสรีมเหล็ก หนา 0.07 ม.
3.โครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงแผ่นเมทสัชีทพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ต.หวัรอ อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              



     หนา้ที ่542

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13148) 13148 1.บนัไดคอนกรีต

2.ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ดพร้อมเคร่าเหล็กอาบสังกะสี
3.หลังคากระเบือ้งลอนคู่ หนา 5 มม.พร้อมอุปกรณ์
4.ทาสีน้้ามัน
โรงเรียนบา้นหนิลาด ต.ดอนทอง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13149) 13149 1.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 16"x16"
โรงเรียนบา้นหนองกวางล้ี(ประสิทธิ-์ประช ต.ดอนทอง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13150) 13150 1.ผนังก่ออิฐฉาบปนูเรียบ2ด้าน
2.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
3.งานสุขภณัฑ์-สุขาภบิาล
4.บานประตู
โรงเรียนสะพานที ่3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13151) 13151 1.พืน้ปกูระเบือ้ง
2.บานประตูไม้สักขนาด 1.00x2.00ม.พร้อมอุปกรณ์
3.เหล็กดัดหน้าต่าง .90x1.10ม.
4.มุง้ลวดหน้าต่าง .90x1.10 ม.
5.มุง้ลวดประตู 1.00x2.00ม.
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ต.บงึพระ อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13152) 13152 1.หลังคาเมทสัชีทพร้อมอุปกรณ์
2.ทาสีน้้าพลาสติกอะครีลิค
โรงเรียนวัดหนองพะยอม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13153) 13153 1.หลัคาเมทสัชีทพร้อมอุปกรณ์
2.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นพลายชุมพล ต.บา้นพลายชุมพล อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13154) 13154 1.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบางระก้า ต.บางระก้า อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13155) 13155 1.หลังคากระเบือ้งลอนคู่พร้อมอุปกรณ์
2.ครอบกระเบือ้งลอนคู่
3.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
4.ประตู PVC .60x1.80ม.พร้อมอุปกรณ์
5.ทาสีน้้าพลาสติก
6.โถส้วมนัง่ยองมีฐานสีขาว
7.ทอ่ระบบน้้าเสีย
8.ทอ่ระบบน้้าดีพร้อมก๊อกน้้าและอุปกรณ์
9.อ่างล้างหน้าแบบฝังพร้อมอุปกรณ์
10.กระจกเงาติดผนังขนาด .45x.60 ม.
11.ผนังกรุกระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองกรับ ต .หนองกุลา อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13156) 13156 1.หลังคาแผ่นเมทสัชีทพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองตะเคียน ต.หนองกุลา อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13157) 13157 1.ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.50x70 ม.หนา0.12ม.
โรงเรียนวัดวังเปด็ ต.บางระก้า อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              



     หนา้ที ่543

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13158) 13158 1.ร้ัว คสล.ผนังก่ออิฐบล๊อคฉาบปนูเรียบพร้อมลูกกรงมทาสี

2.ร้ัว คสล.ผนังก่ออิฐบล๊อคฉาบปนูเรียบกรุกระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นตระแบกงาม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13159) 13159 1.ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด เคร่าเหล็กซีลาย
โรงเรียนบา้นบางแก้ว ต.ทา่นางงาม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13160) 13160 1.พืน้คอนกรีตหนา .05 ม.
2.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ 12"x12"
3.ผนังไม้ส้าเร็จรูป
4.ไม้วงกบเนือ้แข็ง 2"x4"
5.บานประตูไม้เนือ้แข็ง 1.00x2.00 ม.
6.กระจกใส
โรงเรียนวัดวังอิทก ต.วังอิทก อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13161) 13161 1.โครงหลังคาเหล็กพร้อมอุปกรณ์
2.หลังคาแผ่นเมทสัชีทพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดวังแร่ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13162) 13162 1.เหล็กกล่อง 2"x4"x1.8มม.
2.เหล็กกล่อง 1.5"x3"x1.8มม.
3.เหล็กกล่อง 1"x2"x1.5มม.
4.หลังคาเมทสัชีทย้า้โค้ง
5.หลบหลังคาเมทสัชีทหนา0.30มม.
6.สีกันสนิม
โรงเรียนบา้นปลักแรด ต.ปลักแรด อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

200,000              

 (13163) 13163 1.หน้าต่างไม้บานทบึพร้อมอุปกรณ์ 0.70x1.10 ม.พร้อมทาสี
2.ประตูไม้บานทบึพร้อมอุปกรณ์ 0.90x2.00 ม.พร้อมทาสี
3.เสาไม้เนือ้แข็งขนาด 6"x6"x3.50ม.พร้อมทาสี
โรงเรียนบา้นทา่นางงาม ต .ทา่นางงาม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13164) 13164 1.หลังคาแผ่นเมทสัชีทและครอบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดโปง่หม้อข้าว ต.ทา่นางงาม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13165) 13165 1.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
2.บนัได คสล.พร้อมปกูระเบือ้ง และเหล็กราวบนัได,ลูกกรง
3.พืน้ไม้เนือ้แข็ง
โรงเรียนบา้นคลองเตย ต.บงึกอก อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13166) 13166 1.พืน้ปกูระเบือ้งขนาด 12"X12"
โรงเรียนวัดคุยขวาง ต.คุยม่วง อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13167) 13167 1.พืน้ไม้เนือ้แข็ง 1"x6"
2.สังกะสีมุงหลังคาพร้อมตะปตูอกสังกะสี
3.ไม้ลูกกรงขนาด 1/2"x3"
โรงเรียนบา้นบวัจันทร์ ต.บงึกอก อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13168) 13168 1.ร้ัว คสล.ผนังก่ออิฐบล๊อค
โรงเรียนบา้นหนองกุลา ต.หนองกุลา อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

200,000              



     หนา้ที ่544

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13169) 13169 1.หลังคาเมทสัชีทบบุฟรอยด์พร้อมอุปกรณ์

2.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12"x12" พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดปรือกระเทยีม ต.บงึกอก อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13170) 13170 1.ทาสีน้้ามัน
โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ ต.วังอิทก อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13171) 13171 1.ก่ออิฐบล็อกผนัง  สูง 0.80 ม. ยาว 4.00 ม.
2.ตระแกรงเหล็กพร้อมโครงเหล็ก สูง 1.30 ม. ยาว 4.00 ม.
3.ประตูเหล็กม้วนขนาด 5.50 ตร.ม.
4.ประตูเหล็กม้วนขนาด 8.80 ตร.ม.
5.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12"x12"
โรงเรียนบา้นพนัเสา ต.พนัเสา อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13172) 13172 1.บานประตูไม้ และวงกบ ขนาด .702.00 ม.พร้อมอุปกรณ์
2.โถส้วมพร้อมอุปกรณ์
3.พืน้ปกูระเบือ้งเซรามิคพร้อมอุปกรณ์
4.อ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์
5.โถปสัสาวะชายพร้อมอุปกรณ์
6.ทาสีน้้าพลาสติก
7.มุง้ลวดประตูหอ้งเรียน ขนาด 0.90x2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดบงึกอก ต.บงึกอก อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13173) 13173 1.สังกะสียาว 12 ฟตุ
2.หลบสังกะสียาว 1.80 ม.
3.ไม้เคร่า 1.5"x3"x3.00 ม.
4.ไม้เฌอร่าขนาด 6"x3.00 ม.
5.กระเบือ้งซีเมนต์ใยหนิ
6.แผ่นยิบซ่ัมบอร์ด
7.ทาสีน้้าพลาสติก
โรงเรียนวัดดอนอภยั ต.บอ่ทอง อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13174) 13174 1.กระเบือ้งลอนคู่พร้อมอุปกรณ์
2.ครอบหลังคากระเบือ้งลอนคู่
3.ไม้มอบ1/2"x2"
4.กระเบือ้งซีเมนต์ใยหนิ
โรงเรียนบา้นคุยมะตูม ต.บงึกอก อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13175) 13175 1.พืน้ปกูระเบือ้งขนาด 12"X12"
โรงเรียนนิคมบางระก้า 1(รุ้งวิไล) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13176) 13176 1.หลังคาเมทสัชีทพร้อมอุปกรณ์
2.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นกรุงกรัก ต.ทา่นางงาม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13177) 13177 1.ถนนลาดยางระบบ Double Single
โรงเรียนบอ่วิทยบางระก้า ต.บางระก้า อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

200,000              



     หนา้ที ่545

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13178) 13178 1.ทาสีน้้าพลาสติก

2.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองนากวางอั้น ต.บอ่ทอง อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13179) 13179 1.ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบพร้อมอุปกรณ์
2.มุง้ลวด
3.บานประตูไม(้หอ้งน้้า)
4.บานประตู PVC (หอ้งน้้า)
โรงเรียนวัดหนองอ้อ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13180) 13180 1.หลังคาเมทสัชีทพร้อมอุปกรณ์
2.ไม้เชิงชาย 1"x6"x4.00ม.
โรงเรียนบา้นคุยยาง ต.บางระก้า อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13181) 13181 1.ไม้พืน้เนือ้แข็ง 1"x6"
2.ปรับ-อัดพืน้ไม้ทาสีเคลือบเงา
โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ ต.พนัเสา อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13182) 13182 1.โครงเหล็กหลังคา
2.แผ่นเมทสัชีทพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นตะโม่ประชาสรรค์ ต.บางระก้า อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13183) 13183 1.ร้ือวัสดุมุงหลังคา -โครงหลังคา
2.แผ่นหลังคาเมทสัชีทยาว 4.50 ม. พร้อมอุปกรณ์และหลบ
3.เหล็กตัวซีขนาด 3 นิว้
4.เหล็กแป 1"x1"
5.แผ่นเพลสเหล็ก 5"x5" พร้อมน็อต
6.เชิงชายไม้เฌอร่า 8นิว้
โรงเรียนบา้นนาชักหวาย ต.ทา่นางงาม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13184) 13184 1.กระเบือ้งหลังคาลอนคู่พร้อมอุปกรณ์
2.โครงหลังคาเหล็ก
3.พืน้คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นย่านใหญ่ ต.ทา่นางงาม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13185) 13185 ปรับปรุงทีจ่อดรถยนต์โรงเรียนสพป.พษิณุโลก เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 300,000              
 (13186) 13186 1.เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10ม. #0.20ม.

2.ถมดินสูง 0.60 ม.
3.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12"x12" พร้อมอุปกรณ์
4.ทาสีน้้ามัน
โรงเรียนนิคมบางระก้า 6(ทา่มะเกลือ) ต.นิคมพฒันา อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13187) 13187 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนวัดวังพกิุล ต .วังพกิุล 
อ.วังทอง จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13188) 13188 อาคารเรียน แบบ อ.พล.006 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทุง่น้อย ต .ทา่ตาล อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13189) 13189 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนประชาสรรค์วิทยา ต.บา้นไร่ อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13190) 13190 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดพนัชาลี ต .พนัชาลี อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13191) 13191 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนบา้นซ้าเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ)์ ต.ดินทอง อ.

วังทอง จ.พษิณุโลก
100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (13192) 13192 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นวังดินสอ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13193) 13193 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเนินไม้แดง ต .พนัชาลี อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13194) 13194 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยบอ่ทอง ต .บา้นมุง อ.เนินมะปราง จ.

พษิณุโลก
100,000              

 (13195) 13195 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนคุรุประชาชนูทศิ(วันครู 2504) ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13196) 13196 อาคารเรียนแบบ อ.พล.003 งานผนังโรงเรียนประชาสามัคคี ต.ทา่ตาล อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13197) 13197 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบงึราชนก ต .วังทอง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13198) 13198 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นเนินทองราษฎร์พฒันา ต.พนัชาลี อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13199) 13199 อาคารเรียนแบบสร้าง งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองสระพงั ต .วัดตายม อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13200) 13200 อาคารเรียน แบบ อ.พล.001 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนชุมชน 3บา้นเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ต.เนินกุ่ม อ.บาง

กระทุม่ จ.พษิณุโลก
150,000              

 (13201) 13201 อาคารเรียน แบบ สปช.104/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นคลองเปด็ ต .วังพกิุล อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13202) 13202 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นบงึพร้าว ต .ชัยนาม อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13203) 13203 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. งานพืน้โรงเรียนบา้นเนินสะอาด ต.ทา่หมืน่ราม อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13204) 13204 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นปา่ขนุน ต .บา้นกลาง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13205) 13205 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ ต .นครปา่หมาก อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13206) 13206 ลานอเนกประสงค์ ทางเทา้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังนกแอ่น ต .วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13207) 13207 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานพืน้โรงเรียนวัดบางสะพานประพนัธ์ชนานุสรณ์ ต.วังทอง อ.วังทอง 

จ.พษิณุโลก
100,000              

 (13208) 13208 อาคารพลศึกษา งานหลังคา งานฝาผนังโรงเรียนชุมชน 12 ทา่ตาลประชาสฤษฏ ์ต.ทา่ตาล อ.บางกระทุม่ จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13209) 13209 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่ยาง ต .เนินกุ่ม อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13210) 13210 หอ้งสมุดแบบสร้างเอง งานพืน้โรงเรียนบา้นสระเศรษฐี ต .เนินกุ่ม อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13211) 13211 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 อาคารเรียน แบบ อ.พล.001 งานพืน้โรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี ต.บา้นมุง อ.เนิน

มะปราง จ.พษิณุโลก
150,000              

 (13212) 13212 อาคารเรียน แบบ อ.พล.007 งานพืน้โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ ต.ทา่หมืน่ราม อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13213) 13213 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานฝาผนัง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดทางลัด ต .วังพกิุล อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13214) 13214 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานพืน้ บา้นพกัครู ทาสีโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ต .บา้นไร่ อ.บางกระทุม่ จ.

พษิณุโลก
100,000              

 (13215) 13215 อาคารเรียน แบบ อ.พล.004 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองเมือง ต.วังพกิุล อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13216) 13216 หอ้งสมุด งานพืน้โรงเรียนบา้นปา่มะกรูด ต .วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13217) 13217 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบอาคารอเนกประสงค์ และบริเวณรอบนอกโรงเรียนบา้นหนองไม้ยางด้า ต .บา้นน้อยซุ้ม

ขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก
100,000              

 (13218) 13218 อาคารเรียน แบบ อ.พล.007 งานพืน้โรงเรียนวัดปลวกง่าม ต.ชมพ ูอ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13219) 13219 อาคารเรียน แบบ อ.พล.004 งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นวังสาร ต .ทา่ตาล อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13220) 13220 ถนน คสล. โรงเรียนบา้นทา่ข้าม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13221) 13221 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองกลด ต .เนินกุ่ม อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13222) 13222 ถนน คสล. บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นใหม่ชัยเจริญ ต.บา้นกลาง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13223) 13223 อาคารเรียนแบบสร้างเอง  งานประตูหน้าต่าง โรงอาหาร งานประตู หน้าต่าง ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนอง

พระ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พษิณุโลก
100,000              

 (13224) 13224 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบา้นหนิประกาย ต.บา้นกลาง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (13225) 13225 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานพืน้โรงเรียนบา้นไผ่ใหญ่(ด้ารงค์อุทศิ) ต.วังนกแอ่น 

อ.วังทอง จ.พษิณุโลก
100,000              

 (13226) 13226 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นปากยาง ต .แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13227) 13227 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นเจริญผล ต .หนองพระ อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13228) 13228 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานหลังคาโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง ต.พนัชาลี อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13229) 13229 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนปา่ไม้อุทศิ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ต.แก่งโสภา อ.วัง

ทอง จ.พษิณุโลก
150,000              

 (13230) 13230 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นวังตาดราษฎร์อุทศิ ต .วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13231) 13231 ทาสี อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบา้นหนองดู่ ต .วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13232) 13232 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนพณิพลราษฎร์ ต้ังตรงจิตร 12 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 200,000              
 (13233) 13233 หอ้งเรียนพเิศษ งานหลังคา งานพืน้ งานหน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทศิ ต .เนินมะปราง อ.

เนินมะปราง จ.พษิณุโลก
100,000              

 (13234) 13234 อาคารเรียน แบบ อ.พล004 งานหลังคา งานพืน้ อาคารเรียนแบบ สปช .105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังยาง 
(ราษฎร์สามัคคี) ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13235) 13235 ส้วมแบบสร้างเอง จ้านวน 2 หลังโรงเรียนบา้นวังดินเหนียว ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13236) 13236 ถนน คสล. บริเวณโรงเรียน งานทาสีอาคารโรงเรียนบา้นแก่งกุลาสามัคคี ต .แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13237) 13237 งานทาสี อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ อาคารเรียน แบบ อ.พล.007โรงเรียนวัดทา่นา ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุม่ จ.

พษิณุโลก
100,000              

 (13238) 13238 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นน้้าพรม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13239) 13239 อาคารเรียน งานผนัง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นวังไม้ตอก ต .พนัชาลี อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13240) 13240 อาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนอภยัสุพรรณภมูิ ต .ไผ่ล้อม อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13241) 13241 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานพืน้ หอ้งวิชาการ งานผนัง งานประตู หน้าต่าง ทีล้่างจานนักเรียนโรงเรียน

บา้นโปง่ปะ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พษิณุโลก
150,000              

 (13242) 13242 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นวังโพรง ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13243) 13243 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองดู่ ต .พนัชาลี อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13244) 13244 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานพืน้ อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นตอเรือ ต.วังนกแอ่น

 อ.วังทอง จ.พษิณุโลก
100,000              

 (13245) 13245 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกวังสาร ต .ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13246) 13246 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองขมิน้ ต .ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13247) 13247 อาคารเรียน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นไทรดงยั้ง ต .วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13248) 13248 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ 2 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13249) 13249 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นถ้า้เต่า ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13250) 13250 หอ้งสมุด งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส ต .บา้นไร่ อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13251) 13251 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นนาพราน ต.บา้นกลาง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13252) 13252 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน ทาสี งานพืน้โรงเรียนวัดทา่หมืน่ราม ต .ทา่หมืน่ราม อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13253) 13253 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ติดต้ังแผงลวดตาข่าย ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บ้ารุง ต .วัดตายม อ.บาง

กระทุม่ จ.พษิณุโลก
150,000              

 (13254) 13254 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองงา ต .พนัชาลี อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13255) 13255 อาคารอเนกประสงค์ ติดต้ังแผงลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นน้้าริน ต .บา้นกลาง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13256) 13256 บา้นพกัครู งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองขอนประชาสรรค์ ต .เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13257) 13257 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นสะเดา ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13258) 13258 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นใหม่พนมทอง ต.บา้นกลาง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13259) 13259 โรงอาหาร งานหลังคา โรงเรียนบา้นผาทา่พล ต .บา้นน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13260) 13260 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นซ้าตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ)์ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.

พษิณุโลก
150,000              

 (13261) 13261 อาคารเรียน แบบ อ.พล.001 งานหลังคา งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นซ้าหวาย ต .บา้นกลาง อ.วังทอง จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13262) 13262 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นพฒันาดงน้อย ต .บา้นน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13263) 13263 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นไทรย้อย ต .ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13264) 13264 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต .บา้นกลาง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13265) 13265 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานหลังคา ปรับพืน้สนามโรงเรียนวัดบงึล้า ต .นครปา่หมาก อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              

 (13266) 13266 อาคารเรียน 2 หลัง งานพืน้โรงเรียนบา้นล้าภาศ ต.บา้นมุง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13267) 13267 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดดงข่อย ต.วังพกิุล อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13268) 13268 บา้นพกัครู งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสี งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นทุง่ยาว ต .วังโพรง อ.เนิน

มะปราง จ.พษิณุโลก
100,000              

 (13269) 13269 อาคารเรียน แบบ อ.พล.006 งานทาสีโรงเรียนบา้นเขาเขียว ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13270) 13270 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นน้อยซุ้มขี้เหล็ก ต.บา้นน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.

พษิณุโลก
150,000              

 (13271) 13271 อาคารเรียน แบบ 017 งานประตู หน้าต่าง งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ต.เนินกุ่ม 
อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13272) 13272 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานพืน้โรงเรียนหว้ยพลู ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13273) 13273 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ อาคารเรียน แบบ อ.พล.007 งานทาสี อาคารเรียน 1 แบบสามัญ งาน

ทาสี ส้วม งานทาสีโรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ)์ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก
150,000              

 (13274) 13274 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นเขาสมอแคลง(ร้ิวศิริวัฒน์อุปถัมภ)์ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13275) 13275 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสี อาคารเรียน ป2.พเิศษ งานฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ต.นคร
ปา่หมาก อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13276) 13276 อาคารเรียน แบบ อ.พล.001 งานทาสีโรงเรียนบา้นดินทอง ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13277) 13277 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นน้้ายาง ต .บา้นกลาง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13278) 13278 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นเข็ก ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13279) 13279 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นดงพลวง ต .วังพกิุล อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13280) 13280 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นแม่ระกา ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13281) 13281 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นทุง่เอี้ยงสามัคคี ต.บา้นกลาง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13282) 13282 อาคารเรียน แบบ อ.พล001 งานพืน้โรงเรียนวัดตายม ต.วัดตายม อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13283) 13283 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นเขาน้อย ต .แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13284) 13284 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต .บา้นกลาง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13285) 13285 บา้นพกัครู งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นเนินมะปราง ต .เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 200,000              
 (13286) 13286 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนวัดบา้นมุง ต.บา้นมุง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13287) 13287 อาคารเรียน แบบ สปช.102/29  งานหลังคาโรงเรียนบา้นน้้าปาด ต.ชมพ ูอ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (13288) 13288 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นใหม่ทองประเสริฐ ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 150,000              

 (13289) 13289 อาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบา้นซ้ารัง ต.ชมพ ูอ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13290) 13290 หอ้งเรียนคอมพวิเตอร์ งานฝ้าเพดาน อาคารโรงฝึกงาน งานพืน้ งานทาสี อาคารส้านักงาน งานทาสีโรงเรียนบา้น

วังขวัญ ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก
150,000              

 (13291) 13291 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นแม่เทยีบ ต .บางกระทุม่ อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13292) 13292 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานพืน้โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก ต .สนามคลี อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13293) 13293 อาคารเรียนอนุบาล งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนราษฎร์เจริญ ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13294) 13294 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดย่านยาว ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม่

 จ.พษิณุโลก
100,000              

 (13295) 13295 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนราษฎร์ด้าริ ต.โกคสลุด อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13296) 13296 โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานพืน้โรงเรียนบา้นยางโทน ต .ไผ่ล้อม อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              

 (13297) 13297 ร้ัว ประตูโรงเรียนโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก ต.สนามคลี อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13298) 13298 อาคารเรียน แบบ อ.พล.007 งานพืน้โรงเรียนสามัคคีธรรม ต.พนัชาลี อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13299) 13299 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นแก่งสฤษด์ิเสนาอุปถัมภ ์ต .วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              

 (13300) 13300 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานพืน้โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ ์ต.ชมพ ูอ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13301) 13301 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานฝ้าเพดาน กันสาด อาคารเรียน แบบ สปช .105/26 ติดต้ังเหล็กดัด งานประตู อาคาร

เรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงเวท ีก่ออิฐ ฉาบปนู ทาสีโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ ์ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13302) 13302 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู หน้าต่างโรงเรียนชุมชน 15 บา้นเนินสว่าง ต.บา้นกลาง อ.วังทอง จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13303) 13303 บา้นพกัครู งานพืน้ งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นผารังหมี ต .ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13304) 13304 โรงฝึกงาน แบบ 313 เอ งานพืน้โรงเรียนบา้นพกุระโดน ต .ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13305) 13305 ปรับปรุงผนังศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวัดทา่มะขาม ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13306) 13306 อาคารประวัติศาสตร์ ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง อาคารศูนย์อาเซียน ติดต้ังเหล็กดัดประตูโรงเรียนบา้นวังพรม ต.วัง

ทอง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก
100,000              

 (13307) 13307 ทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ ต .นครปา่หมาก อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13308) 13308 ทาสีอาคารส้านักงานโรงเรียนสพป.พษิณุโลก เขต 2 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 300,000              
 (13309) 13309 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบา้นม่วงหอม (สนง.

สลากกินแบง่สงเคราะห์43) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พษิณุโลก
150,000              

 (13310) 13310 อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนศึกษาลัย ต .บางกระทุม่ อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13311) 13311 อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบใุหญ่ ต .ทา่ตาล อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13312) 13312 อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโคกสลุด ต .บา้นไร่ อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13313) 13313 อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดไชยนาม ต .ชัยนาม อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 100,000              
 (13314) 13314 อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแก่งจูงนาง ต .วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13315) 13315 อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชน 2 บา้นกกไม้แดง ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              

 (13316) 13316 อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นชมภ ูต .ชมพ ูอ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 150,000              



     หนา้ที ่550

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13317) 13317 อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนหวัเขาราษฎร์บ้ารุง ต .บา้นมุง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 100,000              

 (13318) 13318 อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเขาดิน ต .ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13319) 13319 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานพืน้โรงเรียนวัดบางกระทุม่ ต .บางกระทุม่ อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 150,000              
 (13320) 13320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชน 17 บา้นนาตาดี ต.บอ่โพธิ์ อ.นคร

ไทย จ.พษิณุโลก
150,000              

 (13321) 13321 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทองแท้ (จ่างอนุกูลพทิยา) ต.ทอ้แท ้
อ.วัดโบสถ์ จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13322) 13322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยเฮ้ีย ต .หว้ยเฮ้ีย อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13323) 13323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเข็กใหญ่ ต .บา้นแยง อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13324) 13324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยช้างแทง ต .สวนเมีย่ง อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13325) 13325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต .ทา่งาม อ.วัดโบสถ์ จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13326) 13326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดมะตูม ต .มะตูม อ.พรหมพริาม จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13327) 13327 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ต .ศรีภริมย์ อ.พรหม
พริาม จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13328) 13328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ต .วงฆ้อง อ.พรหม
พริาม จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13329) 13329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหาดใหญ่ ต .หนองแขม อ.พรหม
พริาม จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13330) 13330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบุง่ตารอด ต .ยางโกลน อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13331) 13331 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดน้้าคบ ต .บา้นยาง อ.วัดโบสถ์ จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13332) 13332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดสนามไชย ต .มะต้อง อ.พรหมพริาม 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13333) 13333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบอ่ภาค ต .บอ่ภาค อ.ชาติตระการ จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13334) 13334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบา้นทา่งาม ต .ทา่งาม อ.วัดโบสถ์ 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13335) 13335 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยทอ้งฟาน ต .ทา่สะแก อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13336) 13336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าปลา ต .บา้นดง อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13337) 13337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นวัดโบสถ์ (บ้ารุงวุฒิวิทยา) ต.วัด
โบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พษิณุโลก

150,000              



     หนา้ที ่551

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13338) 13338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวงฆ้อง ต .วงฆ้อง อ.พรหมพริาม จ.

พษิณุโลก
100,000              

 (13339) 13339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทบัยายเชียง ต .ทบัยายเชียง อ.
พรหมพริาม จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13340) 13340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นขวดน้้ามัน ต .บอ่ภาค อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13341) 13341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นคลองช้าง ต .วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13342) 13342 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นพร้าว ต .บา้นพร้าว อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13343) 13343 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแก่งทุง่ ต .บอ่โพธิ์ อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13344) 13344 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นขุนน้้าคับ ต .บอ่ภาค อ.ชาติตระการ
 จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13345) 13345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองขาหย่าง ต .สวนเมีย่ง อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13346) 13346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาหนอง ต .หนองกะทา้ว อ.นคร
ไทย จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13347) 13347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองกระบาก ต .คันโช้ง อ.วัดโบสถ์
 จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13348) 13348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยทรายเหนือ ต .หว้ยเฮ้ีย อ.นคร
ไทย จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13349) 13349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาขุมคัน ต .นครชุม อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13350) 13350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาเปอะ ต .ชาติตระการ อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13351) 13351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหางไหล ต .มะต้อง อ.พรหมพริาม จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13352) 13352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยเหนิ ต .ปา่แดง อ.ชาติตระการ 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13353) 13353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองหนิ ต .บา้นแยง อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13354) 13354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ ต .มะต้อง อ.พรหม
พริาม จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13355) 13355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าภาคน้อย ต .ปา่แดง อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13356) 13356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ต.
เนิน่เพิม่ อ.นครไทย จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13357) 13357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต .ตลุกเทยีม อ.พรหม
พริาม จ.พษิณุโลก

100,000              



     หนา้ที ่552

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13358) 13358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหลังเขา ต .หนองกะทา้ว อ.นครไทย

 จ.พษิณุโลก
150,000              

 (13359) 13359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทา่ช้าง ต .ทา่ช้าง อ.พรหมพริาม จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13360) 13360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนิลาด ต .หนิลาด อ.วัดโบสถ์ จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13361) 13361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นลาดค้ือ ต .หว้ยเฮ้ีย อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13362) 13362 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นคลองท้าเนียบ ต .วังวน อ.พรหม
พริาม จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13363) 13363 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหวัเขาสมอคร้า ต .วงฆ้อง อ.พรหม
พริาม จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13364) 13364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบงึวิทยา ต .ศรีภริมย์ อ.พรหมพริาม
 จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13365) 13365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนประชาสงเคราะหพ์ทิยา ต .นาบวั อ.นคร
ไทย จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13366) 13366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานเขตพืน้ทีโ่รงเรียนสพป .พษิณุโลก เขต 3 ต.ถนนแควน้อย - วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์
 จ.พษิณุโลก

300,000              

 (13367) 13367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังง้ิวงาม ต .ดงประค้า อ.พรหมพริาม
 จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13368) 13368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทอ้งโพลง ต .ดงประค้า อ.พรหม
พริาม จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13369) 13369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดคลองตาล (ศรีรัตนประชานุกูล) ต.
หนองแขม อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13370) 13370 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนทบัยายเชียงวิทยา ต .ทบัยายเชียง อ.
พรหมพริาม จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13371) 13371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองมะคัง ต .ทบัยายเชียง อ.พรหม
พริาม จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13372) 13372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดธรรมาราม ต .วงฆ้อง อ.พรหมพริาม 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13373) 13373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบอ่โพธิ์ ต .บอ่โพธิ์ อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13374) 13374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าไซ ต .เนิน่เพิม่ อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13375) 13375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนศึกษากุลบตุร ต .พรหมพริาม อ.พรหม
พริาม จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13376) 13376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ต .ดงประค้า อ.
พรหมพริาม จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13377) 13377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ต.นาบวั อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก

150,000              



     หนา้ที ่553

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13378) 13378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นถ้า้พริก ต .บา้นแยง อ.นครไทย จ.

พษิณุโลก
100,000              

 (13379) 13379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนศรีภริมย์พทิยา ต .ศรีภริมย์ อ.พรหม
พริาม จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13380) 13380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บ้ารุง ต .บา้นแยง อ.
นครไทย จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13381) 13381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนหว้ยปลาไหล ต .คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13382) 13382 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าโจน ต .คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13383) 13383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยเจียง ต .คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13384) 13384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนดิฎฐอ้ารุง ต .มะตูม อ.พรหมพริาม
 จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13385) 13385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเสนาสน์ ต .ทา่งาม อ.วัดโบสถ์ จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13386) 13386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) ต.ทอ้แท ้
อ.วัดโบสถ์ จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13387) 13387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสวนเมีย่ง ต .สวนเมีย่ง อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13388) 13388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต .สวนเมีย่ง อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13389) 13389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดบา้นดง ต .บา้นดง อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13390) 13390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าหกัศึกษา ต .บา้นยาง อ.วัดโบสถ์
 จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13391) 13391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าทองน้อย ต .บา้นดง อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13392) 13392 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเนินสุวรรณ ต .บา้นดง อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13393) 13393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทา่ส่ีร้อย ต .วงฆ้อง อ.พรหมพริาม จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13394) 13394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าเลา ต .บอ่โพธิ์ อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13395) 13395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดกระบงัมังคลาราม (พศิาลประชา
สรรค์) ต.หอกลอง อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13396) 13396 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่ซ่าน ต .บา้นพร้าว อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13397) 13397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนผดุงวิทยา ต .ตลุกเทยีม อ.พรหมพริาม 
จ.พษิณุโลก

150,000              



     หนา้ที ่554

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13398) 13398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาโพธิ์นาจาน ต .หนองกะทา้ว อ.

นครไทย จ.พษิณุโลก
150,000              

 (13399) 13399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนแก่งบา้นยางปา่คายาย ต .บา้นยาง อ.วัด
โบสถ์ จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13400) 13400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหว้ยด้ัง ต .พรหมพริาม อ.พรหมพริาม
 จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13401) 13401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดนาขาม ต .บา้นยาง อ.วัดโบสถ์ จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13402) 13402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดนาขุม ต .ทา่ช้าง อ.พรหมพริาม จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13403) 13403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบงึธรรมโรง ต .ศรีภริมย์ อ.พรหม
พริาม จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13404) 13404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแก่งหว้าแก่งไฮ ต .หนองกะทา้ว อ.
นครไทย จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13405) 13405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแก่งคันนา ต .คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13406) 13406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทา่สะแก ต .ทา่สะแก อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13407) 13407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาจาน ต .ชาติตระการ อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13408) 13408 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวิทยสัมพนัธ์ ต .หว้ยเฮ้ีย อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13409) 13409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าพริก ต .ยางโกลน อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13410) 13410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยตีนต่ัง ต .เนิน่เพิม่ อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13411) 13411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาล้อม ต .ปา่แดง อ.ชาติตระการ 
จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13412) 13412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังวน ต .วังวน อ.พรหมพริาม จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13413) 13413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทุง่ตาเปร้ียว ต .ดงประค้า อ.พรหม
พริาม จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13414) 13414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นชาติตระการ ต .ชาติตระการ อ.
ชาติตระการ จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13415) 13415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบางยางพฒันา ต .หนองกะทา้ว อ.นคร
ไทย จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13416) 13416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเนินทอง ต .บา้นดง อ.ชาติตระการ 
จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13417) 13417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นน้อย ต .หนิลาด อ.วัดโบสถ์ จ.
พษิณุโลก

150,000              



     หนา้ที ่555

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13418) 13418 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) 

ต.หนองแขม อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก
150,000              

 (13419) 13419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล ต .ตลุกเทยีม 
อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13420) 13420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบุง่วิทยา ต .ศรีภริมย์ อ.พรหมพริาม
 จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13421) 13421 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแยง ต .บา้นแยง อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (13422) 13422 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดสะพานหนิ (วงศ์วานประชาสรรค์) 
ต.พหรมพริาม อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13423) 13423 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่สัก (ทศพลอนุสรณ์) ต.มะต้อง 
อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13424) 13424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังมะด่าน ต .วงฆ้อง อ.พรหมพริาม 
จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13425) 13425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองกะทา้ว ต .หนองกระทา้ว อ.
นครไทย จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13426) 13426 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทศิพทิยา ต.เนิน่เพิม่ 
อ.นครไทย จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13427) 13427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่แดง ต .ปา่แดง อ.ชาติตระการ 
จ.พษิณุโลก

150,000              

 (13428) 13428 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นร่มเกล้า ต .บอ่ภาค อ.ชาติตระการ 
จ.พษิณุโลก

200,000              

 (13429) 13429 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าจวง ต .บอ่ภาค อ.ชาติตระการ 
จ.พษิณุโลก

200,000              

 (13430) 13430 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบุง่ปลาฝา ต .ยางโกลน อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13431) 13431 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นมะต้อง ต .มะต้อง อ.พรหมพริาม 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13432) 13432 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนนครไทยวิทยาคม ต .นครไทย อ.นคร
ไทย จ.พษิณุโลก

200,000              

 (13433) 13433 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทา่หนองปากพาน ต .หนิลาด อ.วัด
โบสถ์ จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13434) 13434 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเซิงหวาย ต .ตลุกเทยีม อ.พรหมพริาม
 จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13435) 13435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโบสถ์ ต .วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.
พษิณุโลก

200,000              

 (13436) 13436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ต .ทา่ช้าง อ.พรหม
พริาม จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13437) 13437 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหอกลอง ต .หอกลอง อ.พรหมพริาม 
จ.พษิณุโลก

100,000              



     หนา้ที ่556

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13438) 13438 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าลอม ต .นาบวั อ.นครไทย จ.

พษิณุโลก
100,000              

 (13439) 13439 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแก่งบวัค้า ต .สวนเมีย่ง อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13440) 13440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดคันโช้ง ต .คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13441) 13441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองแหว้ ต .เนิน่เพิม่ อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13442) 13442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเนินมะคึด ต .วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13443) 13443 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยกอกพฒันา ต .หว้ยเฮ้ีย อ.นคร
ไทย จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13444) 13444 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง ต .ทา่ช้าง อ.พรหมพริาม 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13445) 13445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้าตาก ต .หนองกะทา้ว อ.นครไทย
 จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13446) 13446 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองกระดาษ ต .บา้นพร้าว อ.นคร
ไทย จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13447) 13447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยหมากหล้่า ต .สวนเมีย่ง อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13448) 13448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาทุง่ใหญ่ ต .นครชุม อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13449) 13449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาเมือง ต .นครชุม อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13450) 13450 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแก่งเจ็ดแคว ต .บา้นยาง อ.วัดโบสถ์
 จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13451) 13451 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาหล่ม ต .บา้นดง อ.ชาติตระการ 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13452) 13452 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทา่กระดุน ต .ทอ้แท ้อ.วัดโบสถ์ จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13453) 13453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาฟองแดง ต .นครชุม อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13454) 13454 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองปลิง ต .ทา่งาม อ.วัดโบสถ์ จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13455) 13455 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นกกม่วง ต .ยางโกลน อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13456) 13456 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโปง่กะเฌอ ต .เนิน่เพิม่ อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13457) 13457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาแฝก ต .น้้ากุ่ม อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

100,000              



     หนา้ที ่557

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13458) 13458 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองลาน ต .นครไทย อ.นครไทย 

จ.พษิณุโลก
100,000              

 (13459) 13459 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต .วังวน อ.พรหมพริาม 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13460) 13460 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่คาย ต .หว้ยเฮ้ีย อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13461) 13461 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟา้นครหลวง ต .
บอ่โพธิ์ อ.นครไทย จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13462) 13462 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปากรอง ต .ชาติตระการ อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13463) 13463 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นขอนสองสลึง ต .ทา่สะแก อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13464) 13464 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นคลองตกวิทยา ต .ดงประค้า อ.
พรหมพริาม จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13465) 13465 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาตอน ต .ชาติตระการ อ.ชาติ
ตระการ จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13466) 13466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นน้้ากุ่ม ต .น้้ากุ่ม อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13467) 13467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนประชาสามัคคี ต .ทา่ช้าง อ.พรหมพริาม
 จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13468) 13468 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล ต .วงฆ้อง อ.
พรหมพริาม จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13469) 13469 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทา่หนิลาด ต .เนินเพิม่ อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13470) 13470 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาคล้าย ต .นาบวั อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13471) 13471 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นยางโกลน ต .ยางโกลน อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13472) 13472 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยทรายทอง ต .บา้นพร้าว อ.นคร
ไทย จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13473) 13473 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนศิริราษฎร์พฒันา ต .หว้ยเฮ้ีย อ.นครไทย
 จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13474) 13474 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาไก่เขี่ย ต .นาบวั อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13475) 13475 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังไม้แก่น ต .วังวน อ.พรหมพริาม จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13476) 13476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองน้้าสร้าง ต .นครไทย อ.นคร
ไทย จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13477) 13477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเขาน้อย ต .ดงประค้า อ.พรหมพริาม 
จ.พษิณุโลก

100,000              



     หนา้ที ่558

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13478) 13478 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนประชาอุปถัมภ ์ต .หอกลอง อ.พรหม

พริาม จ.พษิณุโลก
100,000              

 (13479) 13479 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองมะคัง (จ่างอนุสรณ์) ต.ทอ้แท ้
อ.วัดโบสถ์ จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13480) 13480 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ต .สิงหวัฒน์ อ.
พรหมพริาม จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13481) 13481 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นปา่รวก ต .บอ่โพธิ์ อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13482) 13482 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนราษฎร์สามัคคี ต .ทา่ช้าง อ.พรหมพริาม
 จ.พษิณุโลก

100,000              

 (13483) 13483 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบุง่ผล้า ต .น้้ากุ่ม อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

100,000              

 (13484) 13484 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 งานพืน้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บา้นพมุ่วง) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย
 จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13485) 13485 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นดอนนาลุ่ม ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ 90,000                
 (13486) 13486 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 หอ้งประชุม งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเขมาภรัิติการาม (เกษมราษฎร์

บ้ารุง) ต.หวัสะพาน อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ
73,000                

 (13487) 13487 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นอ่างศิลา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบรีุ 100,000              
 (13488) 13488 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนวัดบางล้าภ ูต .บางครก อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ 97,900                
 (13489) 13489 1.ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู งานทาสี 

2.ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบสปช601/26 งานผนังโรงเรียนบา้นดอนยี่กรอก ต.หนองหลับ อ.เมืองเพชรบรีุ จ.
เพชรบรีุ

99,000                

 (13490) 13490 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ข จ้านวน 2 หลัง งานเสาตอม่อ
2. ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด  งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.นาพนัสาม อ.เมือง
เพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

99,300                

 (13491) 13491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานแผงตาข่ายโรงเรียนวัดโพธิ์ทยัมณี (ศิริพรรณพทิยา) ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบรีุ
 จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13492) 13492 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วม งานพืน้ งานหลังคา ประตู สี โถส้วมโรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) ต.หาดเจ้า
ส้าราญ อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

80,000                

 (13493) 13493 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดถิ่นปรุา (เดชสมบรูณ์) ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ 99,800                

 (13494) 13494 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบป.1ข จ้านวน 2 หลัง งานทาสีโรงเรียนวัดมณีเล่ือน ต.หนองชุมพลเหนือ อ.
เขาย้อย จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13495) 13495 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) ต.ช่องสะแก อ.เมือง
เพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

99,900                

 (13496) 13496 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวคอนกรีตบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นคลองมอญ ต .ทา่แร้ง อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ 100,000              
 (13497) 13497 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นเหมืองไทร ต .ทา่แร้งออก อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ 100,000              
 (13498) 13498 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นบอ่ขม ต .ดอนยาง อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ 99,000                
 (13499) 13499  ปรับปรุงซ่อมแซม ลานค.ส.ล. ภายในโรงเรียน โรงเรียนบา้นบอ่หวาย ต .โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ 100,000              



     หนา้ที ่559

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13500) 13500 1. ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 017 หอ้งวิชาการ งานประตู หน้าต่าง ทาสี ผ้าม่าน 

2. ปรับปรุงซ่อมแซม โรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนวัดสิงห ์ (ขจิตพทุธสรศึกษา) ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบรีุ จ.
เพชรบรีุ

100,000              

 (13501) 13501 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นพีเ่ล้ียง (อิ่มอุทศิ) ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบรีุ จ.
เพชรบรีุ

99,900                

 (13502) 13502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204/26  งานพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ต.
บางตะบนูออก อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13503) 13503 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงอาหาร งานผนัง งานหน้าต่าง งานพืน้ งานประตู งานสี งานฝ้า โรงเรียนบา้นหนอง
พลับ (อินทจิตบ้ารุง) ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13504) 13504 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคสล. ภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) ต.หนองหว้า อ.เมืองเพชรบรีุ จ.
เพชรบรีุ

99,800                

 (13505) 13505 ปรับปรุงซ่อมแซม สนามเด็กเล่น งานถมดิน งานเทคอนกรีต โรงเรียนวัดลัด (บางตะบนูวิทยาคาร) ต.บางตะบนู 
อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ

99,800                

 (13506) 13506 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 99,600                
 (13507) 13507 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบสปช.105/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นยางน้้ากลัดเหนือ ต .ยางน้้ากลัดเหนือ อ.

หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบรีุ
100,000              

 (13508) 13508 ปรับปรุงซ่อมแซม ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานพืน้โรงเรียนวัดเขาสมอระบงั ต .หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.
เพชรบรีุ

99,300                

 (13509) 13509 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) ต.ส้ามะโรง อ.เมือง
เพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

99,900                

 (13510) 13510 ปรับปรุงซ่อมแซม ทางเทา้รอบอาคารเรียน และรอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นสระพงั ต .สระพงั อ.เขา
ย้อย จ.เพชรบรีุ

99,200                

 (13511) 13511 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนและโรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บ้ารุง) ต.ทบัคาง
 อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13512) 13512 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงอาหาร งานคาน เสา งานหลังคา งานหน้าต่าง งานพืน้ ทาสี งานประตูโรงเรียนวัดทรงธรรม
 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13513) 13513 ปรับปรุงซ่อมแซม สนาม งานถมดินโรงเรียนวัดบนัไดทอง (วิเศษศึกษา) ต.บา้นกุ่ม อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ 100,000              
 (13514) 13514 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน 017 งานหลังคาโรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทศิ) ต.บางครก อ.บา้นแหลม จ.

เพชรบรีุ
150,000              

 (13515) 13515 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานพืน้ อาคารโรงฝึกงานแบบ 312 งานพืน้ ส้วม งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้น
หนองประดู่ ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ

98,900                

 (13516) 13516 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโตนดน้อย ต .หนองขนาน อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ 63,700                
 (13517) 13517 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวคอนกรีตบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นจะโปรง ต .หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.

เพชรบรีุ
100,000              

 (13518) 13518 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวคอนกรีตบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นทา่เสลา ต .ยางน้้ากลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.
เพชรบรีุ

100,000              

 (13519) 13519 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานแผงตาข่ายโรงเรียนบา้นวัง ต .เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 100,000              
 (13520) 13520 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานแผงตาข่ายโรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบรีุ จ.

เพชรบรีุ
100,000              

 (13521) 13521 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ 105/29 งานพืน้โรงเรียนวัดกุฎ ิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) ต.ทา่แร้ง อ.บา้น
แหลม จ.เพชรบรีุ

100,000              



     หนา้ที ่560

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13522) 13522 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นแหลม ต .บา้นแหลม อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ 200,000              
 (13523) 13523 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 017 งานประตู งานพืน้โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) ต.บาง

ครก อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ
100,000              

 (13524) 13524 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานร้ือถอน งานหลังคา โรงเรียนบา้นพพุลู ต .ยางน้้ากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.
เพชรบรีุ

99,900                

 (13525) 13525 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารส้านักงาน งานฝาผนัง โรงเรียนบา้นสามเรือน ต .ทา่ตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.
เพชรบรีุ

90,800                

 (13526) 13526 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 103/26 งานทาสี
อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 งานพืน้ ระเบยีงและบนัได โรงเรียนวัดสมุทรธาราม ต .แหลมผักเบีย้ อ.บา้นแหลม
 จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13527) 13527 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวคอนกรีตบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นดอนยาง ต .ดอนยาง อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ 100,000              
 (13528) 13528 ปรับปรุงซ่อมแซม สนามกีฬา งานเทพืน้ลานคสล. โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) ต.ดอนยาง อ.

เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ
100,000              

 (13529) 13529 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบสปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนมะขาม ต .ปากทะเล อ.บา้นแหลม จ.
เพชรบรีุ

100,000              

 (13530) 13530 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวบริเวณโรงเรียน โรงเรียนบา้นล้ินช้าง ต.ยางน้้ากลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบรีุ 100,000              
 (13531) 13531 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นปากรัตน์ ต .ยางน้้ากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบรีุ 100,000              
 (13532) 13532 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ แบบป.2  งานพืน้  งานมุง้ลวดประตู หน้าต่าง ช่องลมโรงเรียนวัดเวียงคอย 

(สว่างแสงวิทยา) ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ
100,000              

 (13533) 13533 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานผนัง งานสีโรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห)์ ต.ทบัคาง อ.เขา
ย้อย จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13534) 13534 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ 017 งานพืน้ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต.บางแก้ว อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ 100,000              

 (13535) 13535 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นไทรงาม ต .หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบรีุ 100,000              
 (13536) 13536 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนวัดทา้ยตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย 

จ.เพชรบรีุ
99,700                

 (13537) 13537 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนมิตรภาพที ่34 ต.บา้นแหลม อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ 100,000              
 (13538) 13538 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงอาหาร งานผนังโรงเรียนบา้นบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) ต.บางครก อ.บา้น

แหลม จ.เพชรบรีุ
100,000              

 (13539) 13539 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนวัดนอกปากทะเล ต .ปากทะเล อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ 88,600                
 (13540) 13540 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) ต.ไร่ส้ม อ.

เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ
100,000              

 (13541) 13541 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบสปช.105/29 งานสี งานประตูโรงเรียนบา้นสามแพรก ต.บางตะบนู อ.บา้น
แหลม จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13542) 13542 ปรับปรุงซ่อมแซม ทอ่ระบายน้้าภายในโรงเรียน  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล .  โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์
วัฒนา) ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

99,800                

 (13543) 13543 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.
หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบรีุ

146,000              

 (13544) 13544 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 004 งานหลังคา ช่องตาข่าย ทาสี ไม้มอบ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
แบบ 017 งานตาข่าย เหล็กดัด ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานตาข่าย ทาสีโรงเรียนวัดหนองปรง (บญุมา
นุสรณ์) ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่561

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13545) 13545 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล ปรับพืน้โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) ต.บางตะบนูออก อ.

บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ
149,200              

 (13546) 13546 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนวัดหว้ยโรง (หนึง่นฤมิตรพทิยา
คาร) ต.หว้ยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ

149,900              

 (13547) 13547 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนบา้นเนินรัก ต .หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.
เพชรบรีุ

150,000              

 (13548) 13548 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานบนัไดโรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพทิกัษ์) ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบรีุ จ.
เพชรบรีุ

100,000              

 (13549) 13549 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช .105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองรี ต.ทา่ตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง 
จ.เพชรบรีุ

149,900              

 (13550) 13550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 
ต.ทา่แร้ง อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13551) 13551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเขาย้อย ต .เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.
เพชรบรีุ

143,100              

 (13552) 13552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) ต.เขาย้อย อ.
เขาย้อย จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13553) 13553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทา่แร้ง (สหราษฎร์) ต.บา้นแหลม 
อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ

144,300              

 (13554) 13554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดต้นสน (บญุมีโชติวิทยา) ต.บา้นแหลม
 อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13555) 13555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) ต.นาพนั
สาม อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

148,800              

 (13556) 13556 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) ต.บางขุนไทร
 อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13557) 13557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 
ต.บางขุนไทร อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ

147,400              

 (13558) 13558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทา่ตะคร้อมิตรภาพที ่192 
(อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ ต.ทา่ตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบรีุ

149,700              

 (13559) 13559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดในกลาง ต .บา้นแหลม อ.บา้นแหลม 
จ.เพชรบรีุ

146,000              

 (13560) 13560 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองชุมพล ต .หนองชุมพล อ.เขา
ย้อย จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13561) 13561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดสมุทรโคดม ต .แหลมผักเบีย้ อ.บา้น
แหลม จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13562) 13562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโรงเข้ (พฒุประชาสรรค์) ต.ไร่ส้ม อ.
เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13563) 13563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลเพชรบรีุ ต .คลองกระแชง อ.
เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

200,000              

 (13564) 13564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนหาดเจ้าส้าราญ (พรหมานุกูล) ต.หาด
เจ้าส้าราญ อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

99,900                



     หนา้ที ่562

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13565) 13565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดอินทาราม ต .ธงชัย อ.เมืองเพชรบรีุ 

จ.เพชรบรีุ
99,900                

 (13566) 13566 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย ต .ธงชัย อ.เมืองเพชรบรีุ 
จ.เพชรบรีุ

199,900              

 (13567) 13567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบางแก้ว (ส้านักงานสลากกินแบง่
สงเคราะห ์44) ต.บางแก้ว อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ

149,900              

 (13568) 13568 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนสพป .เพชรบรีุ เขต 1 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบรีุ จ.
เพชรบรีุ

300,000              

 (13569) 13569 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองควง (ปริยัติพทุธสรราษฎร์นุ
เคราะห)์ ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13570) 13570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทุง่เฟือ้ (เอมสะอาดอ้านวย) ต.บาง
ครก อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13571) 13571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นยางน้้ากลัดใต้ ต .ยางน้้ากลัดใต้ อ.
หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13572) 13572 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พฒันาวิเทศประชา
สรรค์) ต.หว้ยทา่ช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ

96,800                

 (13573) 13573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบอ่โพง ต .หนองขนาน อ.เมือง
เพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

98,400                

 (13574) 13574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบางกุฬา ต .หาดเจ้าส้าราญ อ.เมือง
เพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13575) 13575  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น                                                         
                     โรงเรียนบา้นอ่างหนิ ต .สามพระยา อ.ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13576) 13576 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พบิลูย์
สงเคราะห์) ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13577) 13577 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) ต.โรง
เข้ อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13578) 13578 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นในดง ต .บา้นในดง อ.ทา่ยาง จ.
เพชรบรีุ

150,000              

 (13579) 13579 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองคอไก่ ต .เขากระปกุ อ.ทา่
ยาง จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13580) 13580 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นสารเหด็ ต . อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ 150,000              

 (13581) 13581 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนัตะเภา ต .หนองจอก อ.ทา่ยาง 
จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13582) 13582 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นเขากระปกุ ต .เขากระปกุ อ.ทา่ยาง
 จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13583) 13583 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนสหกรณ์บ้ารุงวิทย์ ต .ทา่ยาง อ.ทา่ยาง 
จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13584) 13584 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดวังไคร้ ต .วังไคร้ อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ 150,000              



     หนา้ที ่563

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13585) 13585 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดเขาปากช่อง ต .ทา่แลง อ.ทา่ยาง จ.

เพชรบรีุ
100,000              

 (13586) 13586 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นทา่ลาว (พชัรศาสน์ราษฎร์นุ
เคราะห)์ ต.ทา่ไม้รวก อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13587) 13587 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นทา่ไม้รวก ต .ทา่ไม้รวก อ.ทา่ยาง จ.
เพชรบรีุ

100,000              

 (13588) 13588 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) 
ต.ทา่คอย อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13589) 13589 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองตาฉาว ต .เขากระปกุ อ.ทา่
ยาง จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13590) 13590 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นทา่หวัลบ ต .วังไคร้ อ.ทา่ยาง จ.
เพชรบรีุ

100,000              

 (13591) 13591 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดทา่ขาม (สะเทือ้นราษฎร์อุปถัมภ์) 
ต.ทา่คอย อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13592) 13592 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองขานาง ต .ทา่คอย อ.ทา่ยาง 
จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13593) 13593 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองเกตุ ต .หนองจอก อ.ทา่ยาง 
จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13594) 13594 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดทา่คอย (สกุณอุปถัมภ)์ ต.ทา่คอย 
อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13595) 13595 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) ต.
ทา่คอย อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13596) 13596 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดพระพทุธบาทเขาลูกช้าง (พพิธิ
พฒันานุเคราะห์) ต.ทา่ไม้รวก อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13597) 13597 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดทา่เหว ต .ทา่แลง อ.ทา่ยาง จ.
เพชรบรีุ

150,000              

 (13598) 13598 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองชุมแสง (พชัรศาสน์ราษฎร์นุ
เคราะห)์ ต.ทา่ไม้รวก อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13599) 13599 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดหนองบวั ต .หนองจอก อ.ทา่ยาง จ.
เพชรบรีุ

100,000              

 (13600) 13600 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ต.มาบหลา
เค้า อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13601) 13601 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นดอนเตาอิฐ ต .ปกึเตียน อ.ทา่ยาง 
จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13602) 13602 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นเขาอ่างแก้ว ต .เขากระปกุ อ.ทา่
ยาง จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13603) 13603 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองบว้ย ต .ทา่ยาง อ.ทา่ยาง จ.
เพชรบรีุ

150,000              

 (13604) 13604 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นทา่โล้ ต .ยางหย่อง อ.ทา่ยาง จ.
เพชรบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่564

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13605) 13605 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองน้้าถ่าย ต .ทา่แลง อ.ทา่ยาง 

จ.เพชรบรีุ
100,000              

 (13606) 13606 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นยางชุม ต .กลัดหลวง อ.ทา่ยาง จ.
เพชรบรีุ

150,000              

 (13607) 13607 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นทา่ยาง (ประชาสรรค์) ต.ทา่ยาง 
อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ

200,000              

 (13608) 13608 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที ่103 ต.ทา่
ยาง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13609) 13609 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองเขาอ่อน ต .กลัดหลวง อ.ทา่
ยาง จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13610) 13610 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองหงษ ์ต .แก่งกระจาน อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13611) 13611 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นพสุวรรค์ ต .พสุวรรค์ อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13612) 13612 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหว้ยกวางจริง ต .พสุวรรค์ อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13613) 13613 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นทุง่เคล็ด ต .วังจันทร์ อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13614) 13614 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองมะกอก ต .วังจันทร์ อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13615) 13615 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นซ่อง ต .แก่งกระจาน อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13616) 13616 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นมะขามโพรง ต .พสุวรรค์ อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13617) 13617 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต .วังจันทร์ อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13618) 13618 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนอ .ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภส์มเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราช ต.สองพีน่้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13619) 13619 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองปนืแตก ต .สองพีน่้อง อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13620) 13620 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นแม่คะเมย ต .แก่งกระจาน อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13621) 13621 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นพเุข็ม ต .แก่งกระจาน อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13622) 13622 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นน้้าทรัพย์ ต .แก่งกระจาน อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13623) 13623 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ ต .หว้ยแม่เพรียง อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13624) 13624 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นตะเคียนงาม ต .แก่งกระจาน อ.
แก่งกระจาน จ.เพชรบรีุ

100,000              



     หนา้ที ่565

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13625) 13625 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นเขากล้ิง ต .แก่งกระจาน อ.แก่ง

กระจาน จ.เพชรบรีุ
100,000              

 (13626) 13626 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นต้นเกด ต .แก่งกระจาน อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13627) 13627 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นด่านโง ต .หว้ยแม่เพรียง อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13628) 13628 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นร่องระก้า ต .ดอนขุนหว้ย อ.ชะอ้า 
จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13629) 13629 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนชาวไร่ ต .เขาใหญ่ อ.ชะอ้า จ.เพชรบรีุ 150,000              

 (13630) 13630 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นรางจิก ต .ไร่ใหม่พฒันา อ.ชะอ้า จ.
เพชรบรีุ

100,000              

 (13631) 13631 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) ต.
บางเก่า อ.ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13632) 13632 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) ต.
หนองศาลา อ.ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13633) 13633 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์
รังสรรค์) ต.นายาง อ.ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13634) 13634 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นบอ่ไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) ต.หนอง
ศาลา อ.ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13635) 13635 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นดอน ต .นายาง อ.ชะอ้า จ.เพชรบรีุ 100,000              

 (13636) 13636 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นดอนมะกอก ต .สามพระยา อ.
ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13637) 13637 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองขาม ต .หว้ยทรายเหนือ อ.
ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13638) 13638 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จ้านง) ต.
สามพระยา อ.ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13639) 13639 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นดอนขุนหว้ย ต .ดอนขุนหว้ย อ.
ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13640) 13640 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)์ 
ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13641) 13641 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นเนินทราย ต .นายาง อ.ชะอ้า จ.
เพชรบรีุ

100,000              

 (13642) 13642 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นบอ่หลวง ต .หว้ยทรายเหนือ อ.
ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13643) 13643 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นพหุวาย ต .หว้ยทรายเหนือ อ.ชะอ้า
 จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13644) 13644 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นบางเก่า ต .บางเก่า อ.ชะอ้า จ.
เพชรบรีุ

100,000              



     หนา้ที ่566

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13645) 13645 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) ต.ไร่

โคก อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ
100,000              

 (13646) 13646 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) ต.โรงเข้
 อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13647) 13647 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นแหลมทอง ต .ไร่โคก อ.บา้นลาด จ.
เพชรบรีุ

150,000              

 (13648) 13648 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดหว้า ต .สะพานไกร อ.บา้นลาด จ.
เพชรบรีุ

100,000              

 (13649) 13649 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) ต.
ลาดโพธิ์ อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13650) 13650 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นไร่ถิ่นน้อย (อาจอ้ารุง) ต.ไร่มะขาม
 อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13651) 13651 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นดงหว้ยหลวง ต .บา้นทาน อ.บา้น
ลาด จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13652) 13652 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) ต.ทา่
เสน อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13653) 13653 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดบอ่บญุ (จารุราษฎร์บ้ารุง) ต.ไร่
สะทอ้น อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13654) 13654 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์
อนุเคราะห์) ต.บา้นทาน อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13655) 13655 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพนูพทิยา) ต.บา้นหาด อ.
บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13656) 13656 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดม่วงงาม ต .ถ้า้รงค์ อ.บา้นลาด จ.
เพชรบรีุ

100,000              

 (13657) 13657 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภยัเพชร) ต.ต้าหรุ อ.
บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13658) 13658 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (ส้านักงานสลากกิน
แบง่สงเคราะห ์128) ต.บา้นลาด อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13659) 13659 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดช่อม่วง ต .หนองกระเจ็ด อ.บา้นลาด
 จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13660) 13660 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) ต.ทา่ช้าง อ.บา้น
ลาด จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13661) 13661 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง) ต.หนอง
กะป ุอ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13662) 13662 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นซ่อง (ประชากรบ้ารุง) ต.หนองกระ
เจ็ด อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13663) 13663 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองไก่เถื่อน ต .หว้ยลึก อ.บา้น
ลาด จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13664) 13664 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดหว้ยเสือ (มงคลประชาสรรค์) ต.
สมอพลือ อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

100,000              



     หนา้ที ่567

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13665) 13665 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นบางเกตุ ต .บางเก่า อ.ชะอ้า จ.

เพชรบรีุ
100,000              

 (13666) 13666 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นทา่กระเทยีม ต .ทา่ยาง อ.ทา่ยาง จ.
เพชรบรีุ

100,000              

 (13667) 13667 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดทา่ศาลาราม (เรือนบญุนาคาลัย) ต.
ทา่เสน อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13668) 13668 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองเขื่อน ต .ไร่ใหม่พฒันา อ.
ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13669) 13669 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นไร่ใหม่พฒันา ต .ไร่ใหม่พฒันา อ.
ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13670) 13670 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นทุง่ขาม ต .ไร่ใหม่พฒันา อ.ชะอ้า จ.
เพชรบรีุ

100,000              

 (13671) 13671 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นวังนางนวล ต .แก่งกระจาน อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13672) 13672 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นทุง่โปง่ ต .กลัดหลวง อ.ทา่ยาง จ.
เพชรบรีุ

100,000              

 (13673) 13673 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นโปง่สลอด ต .หนองกะป ุอ.บา้น
ลาด จ.เพชรบรีุ

100,000              

 (13674) 13674 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน ต .แก่ง
กระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (13675) 13675 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารส้านักงาน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนสพป .เพชรบรีุ เขต 2 ต.ทา่ยาง อ.
ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ

300,000              

 (13676) 13676 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบองค์การ หลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังหนิ ต .วังหนิ อ.วังโปง่ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13677) 13677 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ  ซ่อมกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นเนินสว่าง ต .ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13678) 13678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26  เปล่ียนฝ้าโรงเรียนบา้นหว้ยงาช้าง ต.พทุธบาท อ.ชนแดน จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13679) 13679 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก และแบบ สปช.102/26   ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียน
บา้นคลองหว้ยนา ต .วังชมภ ูอ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13680) 13680 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นบฉุนวน ต .น้้าร้อน อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13681) 13681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนตะแบก ต.ดงมูล
เหล็ก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13682) 13682 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.1 ข  เปล่ียนพืน้ไม้
โรงเรียนบา้นตะกุดจั่น ต.ทา่ข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13683) 13683 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  เปล่ียนหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนลูกจันทน์ปยิะอุย ต.
ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13684) 13684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก  เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแหวน ต.หว้ยสะแก
 อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              



     หนา้ที ่568

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13685) 13685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข  เปล่ียนหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน

โรงเรียนบา้นชอนไพร ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (13686) 13686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโพธิ์ทอง ต.ทา่พล อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13687) 13687 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 205/26  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลวังโปง่ ต.วังโปง่ อ.วังโปง่ จ.เพชรบรูณ์ 200,000              

 (13688) 13688 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข  และ สปช.103/26  ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นพล้า ต.ปา่เลา อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13689) 13689 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ข  หลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโปง่หว้า ต .หว้ยใหญ่ อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13690) 13690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช 105/29  ปพูืน้กระเบือ้ง ติดพดัลมโรงเรียนบา้นยาวี -หว้ยโปง่ ต.วังชมภ ูอ.
เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13691) 13691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นดงขุย ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13692) 13692 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบสร้างเอง เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นกุฏพิระ ต .ทา่ข้าม อ.ชนแดน จ.

เพชรบรูณ์
100,000              

 (13693) 13693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เปล่ียนผนังโรงเรียนบา้นดงลึก ต.วังศาล อ.วังโปง่ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13694) 13694 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นโคกเจริญ ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.

เพชรบรูณ์
100,000              

 (13695) 13695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ และ สปช.102/26  ทาสี เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นโคกหนองจอก ต.ลาดแค
 อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13696) 13696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นปา่บง ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13697) 13697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโคก ต.บา้นโคก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              

 (13698) 13698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก และแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาง่ัว ต .นาง่ัว อ.
เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13699) 13699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเขาคณฑา ต .บา้นกล้วย อ.ชนแดน จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13700) 13700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นเขาบอ่ทอง ต .ทา่ข้าม อ.ชนแดน จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13701) 13701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นถ้า้น้้าบงั ต .นายม อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13702) 13702 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นตะเบาะ ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13703) 13703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกงกะยาง ต .บา้นโคก อ.เมืองเพชรบรูณ์
 จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13704) 13704 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 201/2526  ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังศาล ต .วังศาล อ.วังโปง่ จ.เพชรบรูณ์ 149,900              

 (13705) 13705 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นถ้า้แก้ว ต .ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13706) 13706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  เปล่ียนหน้าต่าง ปพูืน้โรงเรียนสายสมร ต.ลาดแค อ.ชนแดน 

จ.เพชรบรูณ์
100,000              



     หนา้ที ่569

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13707) 13707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นพี ้ต.บา้นโตก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              

 (13708) 13708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นวังโค้ง ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13709) 13709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  สปช. 202/2526  ปพูืน้กระเบือ้ง  โรงเรียนบา้นล้าปา่สักมูล ต .ดงมูล
เหล็ก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13710) 13710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.103/26  และบา้นพกัครู  แบบ สปช .106/29  ปพูืน้  เปล่ียนหลังคา
โรงเรียนน้้าอ้อมประชาสรรค์ ต.บา้นโคก อ.วังโปง่ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13711) 13711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข และส้วมแบบ 5 ทีน่ัง่  เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี  เปล่ียนกระเบือ้งมุง
หลังคาโรงเรียนบา้นวังจาน ต.บา้นโตก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13712) 13712 ซ่อมอาคารเรียนแบบ อบจ.022 ป  เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังขอนมิตรภาพที ่137 ต.ระวิง อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13713) 13713 ปรับปรุงซ่อมแซมอารเรียนแบบ ป.1 ซ  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเฉลียงลับ ต.นาปา่ อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13714) 13714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26  ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นไร่ฝาย ต .วังโปง่ อ.วังโปง่ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (13715) 13715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นเนินสง่า ต.หว้ยสะแก อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13716) 13716 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/2526 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นกกไทร ต.นาปา่ อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13717) 13717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ และอาคารเรียนแบบ ป .1 ข  ปพูืน้กระเบือ้ง  ทาสี  ติดต้ังพดัลม  
ซ่อมแซมระบบไฟฟา้ภายในอาคารโรงเรียนบา้นซับข่อย ต .วังชมภ ูอ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13718) 13718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  เปล่ียนฝ้า เปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนบา้นซับเปบิ ต.ซับเปบิ อ.วังโปง่
 จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13719) 13719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวแบบแปลนกรมประชาสงเคราะห ์ ปรับพืน้  ปกูระเบือ้ง  ซ่อมแซมผาผนัง 
ติดบานหน้าต่างโรงเรียนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสงเคราะห ์2 (บา้นพนานิคม) ต.บา้นโตก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13720) 13720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ และ สปช .202/26  ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นวังทอง ต .วังชมภ ูอ.
เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13721) 13721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช. 202/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองส้าโรง ต .ชอนไพร อ.
เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13722) 13722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26  เปล่ียนฝ้า ทาสีโรงเรียนตาดหมอกวิทยา ต.นาปา่ อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13723) 13723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยนาค ต .หว้ยสะแก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13724) 13724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นระวิง ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13725) 13725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  ทาสีโรงเรียนบา้นเขาขาด ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13726) 13726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบสร้างเอง  เปล่ียนผนังโรงเรียนบา้นปากน้้า ต .นาปา่ อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

150,000              



     หนา้ที ่570

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13727) 13727 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช. 601/26 2หลัง  เปล่ียนหลังคา  ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนทอ่น้้า  สุขภณัฑ์  ระบบ

ไฟฟา้โรงเรียนบา้นดง ต.ทา่พล อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (13728) 13728 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช 601/26  ปกูระเบือ้ง เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นปา่เลา ต .ปา่เลา อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13729) 13729 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช. 605/45,602/26,604/26  เปล่ียนสุขภณัฑ์  เปล่ียนประตู  ซ่อมแซมหลังคา
โรงเรียนเมืองเพชรบรูณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

200,000              

 (13730) 13730 ปรับปรุงสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน ถมดินโรงเรียนบา้นสักแหง้ ต .ชอนไพร อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              

 (13731) 13731 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  เปล่ียนหลังคา  ปพูืน้กระเบือ้หอ้งน้้า  เปล่ียนสุขภณัฑ์  ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 
ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13732) 13732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สปช .105/29 อาคารหอ้งสมุดแบบสร้างเอง  เปล่ียนวงกบ ประตู 
 ทาสี เปล่ียนหลังคาเหล็ก โรงเรียนบา้นขมวด ต.นายม อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13733) 13733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26,105/29  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นดงมูลเหล็ก ต .ดงมูล
เหล็ก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13734) 13734 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช103/29  ทาสี เทพืน้คอนกรีต ปกูระเบือ้ง งานประตูหน้าหน้าโรงเรียนบา้น
ทรัพย์พทุรา ต.ซับพทุรา อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13735) 13735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยตูม ต .พทุธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (13736) 13736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  ร้ือถอนกระเบือ้งลอนคู่ แผ่นเหล็กรีดรอนโรงเรียนบา้นอมกง ต .ทา่พล อ.
เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13737) 13737 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช. 202/26  ปพูืน้  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นซับเจริญ ต .ซับพทุรา 
อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13738) 13738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  เทพืน้คอนกรีต  ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบง ต .นาปา่ อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13739) 13739 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโปง่ตาเบา้ ต .ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13740) 13740 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาเอนกประสงค์  ถมหนิคลุก  เทคอนกรีตโรงเรียนบา้นไร่เหนือ ต .สะเดียง อ.เมือง

เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (13741) 13741 ซ่อมแซมอาคารเรียน 104/26  มุงหลังคาโรงเรียนบา้นดงขุยใต้ ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13742) 13742 ซ่อมแซมพืน้อาคารเอนกประสงค์ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโปง่นกแก้ว ต .ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13743) 13743 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหลุง ต .วังชมภ ูอ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13744) 13744 ซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์  ถมดิน เทคอนกรีต โรงเรียนบา้นวังพลับ ต .วังหนิ อ.วังโปง่ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13745) 13745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช105/29  ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบา้นด่านช้าง ต.ทา้ยดง อ.วังโปง่ จ.

เพชรบรูณ์
100,000              

 (13746) 13746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  สามัญ  ปพูืน้คอนกรีต  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่หนิปนู ต . อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13747) 13747 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ และ สปช103/26 อาคารเอนกประสงค์  ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบา้นวังขอน 
ต.ทา้ยดง อ.วังโปง่ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13748) 13748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบุง่กกเรียง ต .หว้ยใหญ่ อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13749) 13749 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอัครานุสรณ์ 1  ทาสีภายในโรงเรียนบา้นดงหลง ต.ทา้ยดง อ.วังโปง่ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              



     หนา้ที ่571

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13750) 13750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเแนกประสงค์ สปช. 202/26  เปล่ียนหลังคา  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นซับสีทอง ต .

พทุธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (13751) 13751 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังหนิซอง ต .วังหนิ อ.วังโปง่ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13752) 13752 ซ่อมแซมผิวทางจราจร  เทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นตะกุดเปา้ ต.ทา่ข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13753) 13753 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นลาดน้อย ต .พทุธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13754) 13754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ปพูืน้กระเบือ้ง  เทคอนกรีต

โรงเรียนบา้นปา่ม่วง ต.ทา่พล อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (13755) 13755 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก  เทพืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นหวันา ต .นายม อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13756) 13756 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟตุบอล ปลูกหญ้า โรงเรียนบา้นเขาชะโงก ต .บา้นกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13757) 13757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สร้างเอง  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นยางหวัลม ต .วังชมภ ูอ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.

เพชรบรูณ์
100,000              

 (13758) 13758 ซ่อมแซมอาคาร ป.1 ข  ซ่อมเพดาน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นคลองบง ต .ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13759) 13759 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  เปล่ียนกระเบือ้ง  ปพูืน้โรงเรียนบา้นหว้ยแหน ต .หว้ยใหญ่ อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13760) 13760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  เปล่ียนผาผนังโรงเรียนบา้นหนองระมาน ต .ดงขุย อ.ชนแดน จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13761) 13761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าเลา ต .บา้นโคก อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13762) 13762 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข  เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยใหญ่ ต.หว้ยใหญ่ อ.เมืองเพชรบรูณ์
 จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13763) 13763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นหว้ยสะแก ต .หว้ย
สะแก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13764) 13764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข  มุงหลังคา  ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองขุด ต .ชอนไพร อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13765) 13765 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบสร้างเอง  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นวังรวก ต .บา้นกล้วย อ.ชนแดน จ.
เพชรบรูณ์

99,000                

 (13766) 13766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นยางกุด ต .ระวิง อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13767) 13767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช 202/28  มุงหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นกล้วย ต.บา้นกล้วย อ.ชนแดน
 จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13768) 13768 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบสร้างเอง  เปล่ียนหลังคา  เทพืน้ปนูโรงเรียนบา้น กม .28 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13769) 13769 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาฟตุซอล ท้าสนามคอนกรีตโรงเรียนบา้นโพธิ์งาม ต .ทา่พล อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13770) 13770 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช 205/26  งานผนัง ติดต้ังพดัลม ทาสีโรงเรียนบา้นนายม ต .นายม อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13771) 13771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนา ต .นาง่ัว อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13772) 13772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช. 202/26  เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนบา้นวังซอง ต.ทา่พล อ.
เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              



     หนา้ที ่572

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13773) 13773 ปรับปรุงหอ้งเรียนพเิศษ หอ้งคหกรรม  ปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง กระจก โรงเรียนบา้นสะเดียง ต .ในเมือง อ.เมือง

เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (13774) 13774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/2526 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้น กม .2 ต.วังชมภ ูอ.เมืองเพชรบรูณ์ 
จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13775) 13775 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าเด่ือใต้ ต .หว้ยใหญ่ อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13776) 13776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 และร้ัว  ทาสีโรงเรียนบา้นโคกส้าราญ ต.บา้นกล้วย อ.ชนแดน 
จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13777) 13777 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช 205/26    ทาสี ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นสามแยกวังชมภ ูต .วัง
ชมภ ูอ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13778) 13778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นเขาสัก ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13779) 13779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และ แบบ สปช.601/26  เปล่ียนฝาผนัง ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13780) 13780 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้อาคารเรียน แบบ สปช 105/26   ร้ือถอน เทพืน้ โรงเรียนบา้นโคกสูง ต.ทา่ข้าม อ.ชนแดน 
จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13781) 13781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 จ้านวน 2 หลัง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกยาว ต .ลาดแค 
อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13782) 13782 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก เปล่ียนประตู  เปล่ียนหลังคา  เปล่ียนฝ้าโรงเรียนบา้นเชิงชาย ต.ซับ
เปบิ อ.วังโปง่ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13783) 13783 ซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29  ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบา้นทา่พล ต .ทา่พล อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13784) 13784 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก และ ป.1 ข  เปล่ียนฝาผนัง เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นบุง่คล้า ต .
ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13785) 13785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26  ทาสี  เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นทา่ข้าม ต.ทา่ข้าม อ.ชนแดน 
จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13786) 13786 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งดนตรี ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนฝ้า ทาสี โรงเรียนบา้นศาลาลาย ต .ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.
เพชรบรูณ์

58,400                

 (13787) 13787 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์    ก่อผนังคอนกรีต ฉาบผนัง ทาสีน้้า ปรับปรุงอาคารแบบ ป .1 ฉ  เปล่ียนหลังคา 
เปล่ียนเสาคอนกรีตโรงเรียนบา้นวังชะนาง ต.ทา้ยดง อ.วังโปง่ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13788) 13788 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ต้่า, ป.1 ฉ สูง และ สปช. 103/26  ทาสีโรงเรียนบา้นหนองตาด ต.
พทุธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13789) 13789 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข เปล่ียนฝ้าเพดาน  ฝาผนัง เปล่ียนพืน้โรงเรียนบา้นไร่ ต .สะเดียง อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13790) 13790 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปล่ียนหลังคา เปล่ียนบานประตู เปล่ียนวงกบโรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต .
ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13791) 13791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบสร้างเอง  ปพูืน้คอนกรีต  ปพูเืนกระเบือ้ง  ผนังคอนกรีตโรงเรียนธาราคีรี 
ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13792) 13792 สร้างถนนคอนกรีต คสล. โรงเรียนบา้นน้้าเด่ือ ต.หว้ยใหญ่ อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13793) 13793 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแดง ต .ชนแดน อ.ชนแดน จ.

เพชรบรูณ์
100,000              



     หนา้ที ่573

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13794) 13794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ข เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นคลองสาร ต.นาง่ัว อ.เมือง

เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (13795) 13795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนบา้นกกจั่น ต.พทุธบาท อ.ชนแดน จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13796) 13796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโตกใต้ ต .บา้นโตก อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13797) 13797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นหนองกลอย ต .ตะกุดไร อ.ชน
แดน จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13798) 13798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลชนแดน ต .ชนแดน อ.ชนแดน จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13799) 13799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 104/29  เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนชุมชนบา้นวังกระดาษเงิน 
ต.ทา้ยดง อ.วังโปง่ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13800) 13800 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข ทาสี  เปล่ียนประตูโรงเรียนชุมชนบา้นน้้าร้อน ต.น้้าร้อน อ.เมือง
เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13801) 13801 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นลาดแค ต .ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 146,200              
 (13802) 13802 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป1ก และอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นสะแกงาม ต.หว้ยใหญ่ อ.เมือง

เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (13803) 13803 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26 ปกูระเบือ้ง, ปรับปรุงระบบระบายน้้าโรงเรียนบา้นใหม่วังตะเคียน 
ต.วังหนิ อ.วังโปง่ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13804) 13804 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 103/26  ขนาด 4 หอ้งเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นทา่กก
ตาล ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13805) 13805 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบองค์การ 312  ปกูระเบือ้งเคลือบ  เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียน
คลองหว้ยนาพฒันาการ ต .ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13806) 13806 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 103/26  1 ชั้น 3 หอ้งเรียน  เปล่ียนพืน้ไม้  โรงเรียนบา้นยางลาด ต .ระวิง อ.
เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13807) 13807 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียน  งานเทคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นทางข้าม ต .วังโปง่ 
อ.วังโปง่ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13808) 13808 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ฉ 2521, ป.1 ก 2523  ทาสีโรงเรียนบา้นคลองน้้าคัน ต.ซับเปบิ อ.วังโปง่ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13809) 13809 เทพืน้คอนกรีตใต้อาคารเรียน แบบ ป.1 ก  โรงเรียนบา้นโตก ต.บา้นโตก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13810) 13810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 324 ล  ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นหว้ยผักไล ต .บา้นโคก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.

เพชรบรูณ์
150,000              

 (13811) 13811 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 เปล่ียนฝ้า เพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นผาทอง ต.พทุธบาท อ.ชน
แดน จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13812) 13812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 2 และอาคารลูกเสือ ทาสีและเปล่ียนหลังคาโรงเรียนสพป.เพชรบรูณ์ เขต 1 ต.สะเดียง 
อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

300,000              

 (13813) 13813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ อาคารอเนกประสงค์ 206/29 เปล่ียนฝ้า ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าลัด ต .
พทุธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์

96,700                

 (13814) 13814 อาคารเรียนแบบสปช.105/29 งานเปล่ียนประตูหอ้งเรียนและทาสีโรงเรียนบา้นเข็กน้อย ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.
เพชรบรูณ์

200,000              



     หนา้ที ่574

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13815) 13815 อาคารเรียนแบบสปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งหอ้งเรียนและทาสีหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นทุง่สมอ ต .ทุง่สมอ อ.

เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (13816) 13816 อาคารเรียนแบบสปช.105/29 งานพืน้ปกูระบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นน้้าชุน ต .น้้าชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 150,000              

 (13817) 13817 อาคารเรียนแบบสปช.102/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นนาซ้า ต .นาซ้า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (13818) 13818 อาคารเรียนแบบป.1 ซ. งานเปล่ียนฝ้าเดานและทาสี เปล่ียนประตูหอ้งเรียน  กั้นฝาผนังหอ้งเรียนโรงเรียนบา้น
พร้าว ต.บา้นเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13819) 13819 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นโปง่สามขา ต .ศิลา อ.หล่มเก่า จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13820) 13820 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปล่ียนหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน และเปล่ียนผนังหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นฝาย 
ต.น้้าก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13821) 13821 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเปล่ียนประตู-หน้าต่าง งานฉาบผนัง และทาสี หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ /
หอ้งวิทยาศาสตร์และ   หอ้งสมุดโรงเรียนบา้นดอยน้้าเพยีงดิน ต .บา้นเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13822) 13822 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเปล่ียนประตูและหน้าต่างพร้อมเหล็กดัดหอ้งคอมพวิเตอรืและ
หอ้งปฏบิติัการทางภาษาโรงเรียนบา้นปา่บง ต .บา้นกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13823) 13823 อาคารเรียน แบบสปช.102/26 งานก่อฝาผนังหอ้งวิทยาศาสตรืและหอ้งดนตรีโรงเรียนบา้นหว้ยผักกูด ต .ศิลา อ.
หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13824) 13824 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. งานทาสีหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นโสกเด่ือ ต .น้้าชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13825) 13825 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานพืน้หอ้งเรียน เปล่ียนประตู-หน้าต่าง เปล่ียนฝ้า-เพดานและทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยไร่

 ต.หว้ยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (13826) 13826 อาคารหอ้งสมุด (แบบสร้างเอง) งานเปล่ียนหลังคา เปล่ียนฝ้า-เพดานเปล่ียนผนังอาคารและทาสีโรงเรียนบา้นปา่
แดง(เขาค้อ) ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13827) 13827 อาคารหอ้งสมุด(แบบสร้างเอง) งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นวังก้นหวด ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13828) 13828 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปล่ียนหลังคา เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นเหล่าหญ้า ต.แคมปส์น อ.เขาค้อ จ.

เพชรบรูณ์
200,000              

 (13829) 13829 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นสะเดาะพงมิตรภาพที ่229 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ
 จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13830) 13830 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานเปล่ียนหลังคา และทาสีโรงเรียนบา้นบุง่ ต.ทา่อิบญุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (13831) 13831 อาคารเรียนแบบพเิศษ 2 ชั้น งานเปล่ียนหลังคา เปล่ียนฝาผนัง เปล่ียนประตู เปล่ียนพืน้และกันสาด พร้อมทาสี
โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิม่วิทยา) ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์

200,000              

 (13832) 13832 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นบุง่คล้า ต.บุง่คล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13833) 13833 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานเปล่ียนหลังคา โรงเรียนบา้นวังร่อง ต.หว้ยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13834) 13834 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13835) 13835 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนิโง่น ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13836) 13836 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปล่ียนหลังคา เปล่ียนประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นหนองสว่าง ต.

หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (13837) 13837 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. งานเปล่ียนหลังคา และเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นธารทพิย์ ต.บุง่น้้าเต้า อ.หล่มสัก จ.
เพชรบรูณ์

150,000              



     หนา้ที ่575

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13838) 13838 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นแก่งยาว ต.หว้ยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13839) 13839 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก. งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นบงึ ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13840) 13840 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นคลองสีฟนั ต.ลานบา่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13841) 13841 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข. งานเปล่ียนหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตู-หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบา้นน้้าก้อ

 ต.น้้าก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (13842) 13842 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข. งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นน้้าสร้าง ต.นาซ้า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13843) 13843 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานเปล่ียนหลังคา งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังบาล ต .วังบาล อ.หล่มเก่า จ.

เพชรบรูณ์
150,000              

 (13844) 13844 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. งานเปล่ียนหลีงคา และงานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยอีจีน ต .ตาดกลอย อ.หล่ม
เก่า จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13845) 13845 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก. งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโปง่ช้าง ต.หว้ยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13846) 13846 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นทา่กกแก ต .ตาลเด่ียว อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13847) 13847 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหวันาเลา ต.บา้นต้ิว อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13848) 13848 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข. งานเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่ช้าง ต.หว้ยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13849) 13849 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานเปล่ียนฝ้าเดาน และทาสีโรงเรียนบา้นนาเกาะ ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (13850) 13850 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก. งานเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นภผัูกไซ่ ต.หนิฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13851) 13851 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข. งานเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนิฮาว ต.หนิฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13852) 13852 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานเปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตู-หน้าต่าง เปล่ียนบนัไดและพืน้ระเบยีงโรงเรียนบา้น

หว้ยสวิง ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (13853) 13853 อาคารเรียน แบบ 017 งานเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นต้ิว ต.บา้นต้ิว อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13854) 13854 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปล่ียนฝ้าเพดาน และเปล่ียนฝาผนังโรงเรียนบา้นแก่งโตน ต.นาซ้า อ.หล่มเก่า จ.

เพชรบรูณ์
150,000              

 (13855) 13855 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  งานเปล่ียนฝ้าเดาน และเปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นหลักด่าน ต.หลักด่าน อ.
น้้าหนาว จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13856) 13856 อาคารเรียนแบบ 017 งานเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาแซง ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13857) 13857 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นน้้าอ้อย ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13858) 13858 อาคารเรียนแบบอื่นๆ (แบบสร้างเอง) งานเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนทอง ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.

เพชรบรูณ์
100,000              

 (13859) 13859 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานเปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตู-หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบา้นหนองเขียว ต.ศิลา 
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13860) 13860 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนหน้าศูนย์เคร่ืองมือกล ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13861) 13861 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง  งานพืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตู และทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยสนามทราย ต .
โคกมน อ.น้้าหนาว จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13862) 13862 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข. งานเปล่ียนผนังหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นทา่ผู ต .หนิฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13863) 13863 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. เปล่ียนประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นวังยาว ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13864) 13864 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. งานเปล่ียนฝาผนัง และทาสีโรงเรียนบา้นดงทพิย์ ต .ทา่อิบญุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13865) 13865 อาคารเรียนแบบอื่นๆ (แบบสร้างเอง) งานเปล่ียนฝาผนัง เปล่ียนประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นทา่ดินแดง ต.ทา่อิ

บญุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
100,000              



     หนา้ที ่576

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13866) 13866 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปล่ียนฝาผนัง และทาสีโรงเรียนบา้นวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) ต.สักหลง อ.หล่มสัก

 จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (13867) 13867 อาคารเรียนแบบอื่นๆ (แบบสร้างเอง) งานเปล่ียนฝาผนัง เปล่ียนประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นไร่นางาม ต.บา้นไร่ 
อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13868) 13868 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. งานเปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตู-หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบา้นอุ่มกะทาด ต.ศิลา อ.
หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13869) 13869 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. งานเปล่ียนประตู-หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบา้นนายาว ต.ทุง่สมอ อ.เขาค้อ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13870) 13870 อาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ. งานเปล่ียนประตู-หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบา้นทา่โก ต .ตาลเด่ียว อ.หล่มสัก จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13871) 13871 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานพืน้ปกูระเบือ้ง และทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยขอนหาด ต .แคมปส์น อ.เขาค้อ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13872) 13872 อาคารเรียนแบบอื่นๆ (แบบสร้างเอง)  งานพืน้ปกูระเบือ้ง และเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองยาว ต .หนิฮาว
 อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13873) 13873 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา ต .ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13874) 13874 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26  งานพืน้ปกูระเบือ้ง และทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าขาว ต .เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13875) 13875 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าค้า ต .ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13876) 13876 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26  งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดศรีทอง ต .ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13877) 13877 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง  งานพืน้เทคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นตาดข่าพฒันา ต.ตาดกลอย อ.หล่ม

เก่า จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (13878) 13878 อาคารเรียนแบบ วปช.103/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่อิบญุ ต .ทา่อิบญุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13879) 13879 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นปากหว้ยขอนแก่น ต .ตาลเด่ียว อ.หล่มสัก จ.

เพชรบรูณ์
100,000              

 (13880) 13880 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นอีเลิศ ต .นาซ้า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13881) 13881 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบา้นศรีสะอาด) ต.ตาลเด่ียว อ.หล่มสัก

 จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (13882) 13882 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานพืน้ปกูระเบือ้ง และเปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นทบัเบกิร่วมใจ ต .วังบาล อ.
หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13883) 13883 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ.  งานพืน้ปกูระเบือ้งและเปล่ียนประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นตาดกลอย ต .ตาดกลอย อ.
หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13884) 13884 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26  งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนิกล้ิง ต .หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13885) 13885 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นดงขวาง ต .น้้าชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13886) 13886 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นทา่ขาม ต .ลานบา่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13887) 13887 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง  งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นกกกะบก ต .โคกมน อ.น้้าหนาว จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (13888) 13888 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26  งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยกอก ต .ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (13889) 13889 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นน้้าดุกเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13890) 13890 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ.  งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นภปูนู ต .วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              



     หนา้ที ่577

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13891) 13891 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นปากหว้ยด่าน ต .บุง่คล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13892) 13892 อาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.201/26  งานพืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนผนังอาคารโรงเรียนบา้นหนองแม่นา ต .หนอง

แม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (13893) 13893 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นร่องดู่ ต .ลานบา่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13894) 13894 อาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.202/26  งานเปล่ียนฝ้าเดานและทาสีโรงเรียนบา้นโสก ต.บา้นโสก อ.หล่มสัก จ.

เพชรบรูณ์
100,000              

 (13895) 13895 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  งานเปล่ียนผลังคา            และพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหวาย ต .
บา้นหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13896) 13896 อาคารอเนกประสงคื แบบ สปช.202/26  งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นปา่แกเครือ ต .บา้นต้ิว อ.หล่มสัก จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13897) 13897 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ 336  งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองเล ต .หนิฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (13898) 13898 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26  งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.
เพชรบรูณ์

200,000              

 (13899) 13899 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นใหม่วิทยา ต .ตาลเด่ียว อ.หล่มสัก จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13900) 13900 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312  งานเปล่ียนหลังคา และพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นวังกวาง ต .วังกวาง 
อ.น้้าหนาว จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13901) 13901 อาคารอเนกประสงค์  งานเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองขาม ต .บา้นต้ิว อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13902) 13902 อาคารอเนกประสงค์แบบอื่นๆ (แบบสร้างเอง)  งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นฝายวังบอน ต .น้้าชุน อ.หล่มสัก จ.

เพชรบรูณ์
100,000              

 (13903) 13903 อาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ/336 งานพืน้ปกูระเบือ้งและงานฝาผนังโรงเรียนบา้นน้้าอ้อม ต .น้้าชุน อ.
หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13904) 13904 ส้วม แบบ สปช.601/26  งานพืน้ปกูระเบือ้ง และเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยระหงส์ ต .ปากช่อง อ.หล่มสัก 
จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13905) 13905 ส้วม แบบ สปช.601/26  งานเปล่ียนหลังคา เปล่ียนประตู และพืน้     ปกูระเบือ้งพร้อมทาสีโรงเรียนบา้นส้มเลา
 ต.บา้นโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13906) 13906 อาคารเอนกประสงค์แบบอื่นๆ (แบบสร้างเอง)  งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นร่องบง ต .บา้นหวาย อ.หล่มสัก จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13907) 13907 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  งานเปล่ียนประตู และเปล่ียนผนังอาคารโรงเรียนบา้นหว้ยข่อย ต .ศิลา 
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13908) 13908 อาคารอเนกประสงค์แบบอื่นๆ (แบบสร้างเอง)  งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโจะโหวะ ต.บา้นเนิน อ.หล่มเก่า 
จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13909) 13909 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  งานเปล่ียนหลังคา เปล่ียนประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นวังขอน ต.ตาด
กลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13910) 13910 อาคารเรียนแบบอื่นๆ (แบบสร้างเอง)  งานเปล่ียนฝาผนังอาคาร เปล่ียนประตู-หน้าต่างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 
ต.บุง่น้้าเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13911) 13911 ส้วม แบบสปช.601/26  งานเปล่ียนหลังคา เทพืน้  เปล่ียนผนัง  เปล่ียนประตู เปล่ียนสุขภณัฑ์ และทาสีโรงเรียน
บา้นน้้าเฮ้ียสาขาบา้นกุดโก ต.น้้าเฮ้ีย อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13912) 13912 ส้วม แบบ สปช.601/26  งานเปล่ียนหลังคา เทพืน้ เปล่ียนสุขภณัฑ์พร้อมทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นหว้ยมะเขือ ต .
นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์

100,000              



     หนา้ที ่578

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13913) 13913 ลานอเนกประสงค์ งานเทพืน้คอนกรีตเสริทเหล็ก และปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้น

หนองไขว่ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (13914) 13914 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  งานปรับปรุงผิวจราจรโรงเรียนบา้นดงน้้าเด่ือ ต .ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13915) 13915 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  งานปรับปรุงพืน้ผิวจราจรโรงเรียนบา้นน้้าพ ุต .บา้นกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13916) 13916 ถนนบริเวณโรงเรียน งานปรับปรุงผิวจราจรเปน็คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นช้างตะลูด ต .ช้างตะลูด อ.หล่ม

สัก จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (13917) 13917 ถนนบริเวณโรงเรียน  งานปรับปรุงพืน้ผิวจราจรเปน็คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นสงเปลือย ต .ศิลา อ.หล่มเก่า
 จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13918) 13918 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  งานปรับปรุงพืน้ผิวจราจรคอนกรีตโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม ต .ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13919) 13919 ถนนบริเวณโรงเรียน  งานปรับปรุงพืน้ผิวจราจรเปน็คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นเนินมิตรภาพที ่47 ต.บา้น
เนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13920) 13920 ถนนลูกรังบริเวณโรงเรียน  งานปรับปรุงพืน้ผิวจราจรเปน็คอนกรีต เสริมเหล็กโรงเรียนบา้นสักหลง ต .สักหลง อ.
หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13921) 13921 ถนนบริเวณโรงเรียน  งานปรับปรุงพืน้ผิวจราจรเปน็คอนกรีตเสิมเหล็กโรงเรียนบา้นซ้าภ ูต .ช้างตะลูด อ.หล่มสัก 
จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13922) 13922 ถนนบริเวณโรงเรียน  งานปรับปรุงพืน้ผิวจราจรเปน็คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองบวัแก้ว ต .หล่มเก่า อ.
หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13923) 13923 สนามวอลเลย์บอล  งานปรับปรุงเทคอนกรีตพืน้ผิวสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนบา้นหว้ยลาน ต .น้้าชุน อ.หล่มสัก 
จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13924) 13924 ลานกีฬาอเนกประสงค์  งานเปล่ียนหลังคา เทพืน้สนามโรงเรียนบา้นหว้ยลาด ต .หลักด่าน อ.น้้าหนาว จ.เพชรบรูณ์ 150,000              

 (13925) 13925 ร้ัวโรงเรียน  งานปรับปรุงร้ัวโรงเรียนจ้านวน 24 เมตรโรงเรียนบา้นดอนสว่าง ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (13926) 13926 ร้ัวโรงเรียน  งานก่ออิฐ/ฉาบปนู และทาสีโรงเรียนบา้นหนิโง่นสาขาบา้นสักง่า ต .ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13927) 13927 ร้ัวโรงเรียน งานทาสีร้ัวโรงเรียน พร้อมท้าประตูร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นฝายนาแซง ต .ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.

เพชรบรูณ์
100,000              

 (13928) 13928 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลน้้าหนาว ต .น้้าหนาว อ.น้้าหนาว จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13929) 13929 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  งานเปล่ียนหลังคา  เปล่ียนประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นทรัพย์สว่าง ต.น้้าหนาว 

อ.น้้าหนาว จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (13930) 13930 อาคารเรียนแบบป.1 ฉ. เปล่ียนหลังคาและทาสีอาคารโรงเรียนวัดหนองปลาซิว ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13931) 13931 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข. (2 หลัง)  งานทาสีอาคารโรงเรียนบา้นซ้าม่วง ต.วังกวาง อ.น้้าหนาว จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13932) 13932 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเทพืน้คอนกรีตบริเวณอาาคารเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยหนิลับ ต .วังกวาง อ.น้้าหนาว 

จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (13933) 13933 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานเปล่ียนฝ้าเพดาน และทาส้่โรงเรียนบา้นโคกมน ต.โคกมน อ.น้้าหนาว จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13934) 13934 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  งานเปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนฝาผนังและทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยกะโปะ ต .หลักด่าน อ.น้้า
หนาว จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13935) 13935 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปล่ียนฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนบา้นหนองปลา ต.น้้าเฮ้ีย อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              



     หนา้ที ่579

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13936) 13936 อาคารเรียนแบบทีร่ะลึกวันครู  งานเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดทุง่ธงไชย ต .หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13937) 13937 อาคารเรียนแบบสปช.103/26 (2 หลัง)  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองคัน ต.บุง่คล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13938) 13938 อาคารเรียนแบบ ป1. ฉ  งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นกลาง ต .บา้นกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13939) 13939 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข.  งานทาสีอาคารโรงเรียนบา้นร่องกะถิน ต.บา้นกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13940) 13940  ร้ัว งานเปล่ียนร้ัวลวดหนามเปน็ร้ัวคอนกรีตนแบบมาตรฐาน โรงเรียนสพป.เพชรบรูณ์ เขต 2 ต.หล่มสัก อ.หล่ม

สัก จ.เพชรบรูณ์
300,000              

 (13941) 13941 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ.  งานเปล่ียนหลังคา และงานทาสีโรงเรียนบา้นปากดุก ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (13942) 13942 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26  งานเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่ข้าม ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13943) 13943 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข.  งานเปล่ียนฝาผนัง เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นหนองบวั ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (13944) 13944 อาคารเรียนแบบสปช.104/26 งานเปล่ียนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนบา้นวังโปง่ ต.ลานบา่ อ.หล่มสัก จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13945) 13945 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข. เปล่ียนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนบา้นลานบา่ ต.ลานบา่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13946) 13946 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานทาสีอาคารโรงเรียนบา้นเหมืองแบง่ ต .วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13947) 13947 อาคารเรียน แบบ 105/29 หลังคาแผ่นหล็กรีดสอน โครงหลักคาเหล็กโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) ต.

สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์
200,000              

 (13948) 13948 อาคารเรียน ป. 1 ก. หลังคากระเบือ้ง / อาคารเรียนแบบอื่น ๆ ฝาผนังโรงเรียนบา้นนาสวรรค์ ต .คลองกระจัง อ.
ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13949) 13949 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นเนินถาวร ต.นาสนุน่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              

 (13950) 13950 ภมูิทศัน์ ผิวจราจร คสล.หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นโคกตะขบ ต.นาสนุน่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (13951) 13951 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน / งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นรังย้อย ต .หนอง
ย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13952) 13952 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนชุมชนบา้นโคกสะอาด ต .โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13953) 13953 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคาแผ่นหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นหนองสรวง ต .คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13954) 13954 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ. งานพืน้ปกูระบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาน้้าโครม ต .นาสนุน่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13955) 13955 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ข. งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นร่องหอยพฒันา ต .สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13956) 13956 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ฤโครงหลังคาเหล็ก) งานพืน้ปกูระเคลือบ / งานทาสีโรงเรียนบา้นหนอง

บวั ต.นาสนุน่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (13957) 13957 งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน) โรงเรียนบา้นหนองสะแกส่ี ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13958) 13958 งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นหนองหมู ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (13959) 13959 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคากระเบือ้ง งานฝ้าเพดานเส้นใยแผ่นเรียบโรงเรียนบา้นคลองดู่ ต .
คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13960) 13960 อาคารเรียนแบบ ป1ซ. หลังคาสังกะสี โรงเรียนบา้นซับชมภ ูต.บา้นโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13961) 13961 งานภมูทศัน์ ร้ัวเหล็กโรงเรียนบา้นกลาง ต .วังทา่ดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              



     หนา้ที ่580

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13962) 13962 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาทุง่ ต .ทา่แดง อ.หนองไผ่ จ.

เพชรบรูณ์
150,000              

 (13963) 13963 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26 งานหลังคาแผ่นเหล็กโรงเรียนบา้นเกาะแก้ว ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (13964) 13964 อาคารแบบเรียน ป.1 ข.   งานหลังคากระเบือ้งลอนคู่  งานฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบโรงเรียน
บา้นทา่เยี่ยม ต.ทา่แดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13965) 13965 ภมูิทศัน์  งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นทา่สวาย ต.ทา่แดง อ.หนองไผ่
 จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13966) 13966 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกเจริญ ต .บอ่ไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13967) 13967 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ /ส้วม แบบ 601/26 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  หลังคา 

โรงเรียนบา้นโคกหนิ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (13968) 13968 อาคารอเนประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ  งานทาสีพลาสติก
โรงเรียนบา้นบอ่ไทย ต.บอ่ไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13969) 13969 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคากระเบือ้งลอนคู่ งานผ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นสันติธรรม ต .
ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13970) 13970 อาคารอเนกประสงค์ งานผนังคอนกรีต งานพืน้ปกูระเบือ้ง  งานทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบา้นซับวารินทร์ ต .
บวัวัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13971) 13971 อาคารเรียน  แบบ  สปช.102/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บ้ารุง) ต.ยางงาม อ.หนอง
ไผ่ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13972) 13972 อาคารเรียนแบบ  017  งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13973) 13973 ปรัปรุงภมูิทศัน์  งานร้ัวมาตราฐานโรงเรียนบา้นกองทลู (พทิกัษร์าษฎร์วิทยาคาร) ต.กองทลู อ.หนองไผ่ จ.

เพชรบรูณ์
150,000              

 (13974) 13974 ปรับปรุงภมูิทศัน์  งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นเนินคนธา ต .ทา่แดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13975) 13975 อาคารเรียน  แบบ  สปช.105/29  งานหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนอลูซิงค์โรงเรียนบา้นหวัโตก ต.นาเฉลียง อ.หนอง

ไผ่ จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (13976) 13976 อาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช.202/26  งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นล้าตาเณร ต .บวัวัฒนา อ.
หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13977) 13977 อาคาร ป 1 ซ งานฝ้าเพดานฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์  อาคาร สปช.205/26 งานหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ
โรงเรียนบา้นไร่เหนือ ต.บวัวัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13978) 13978 ปรับปรุงภมูิทศัน์  งานผิวจราจร คสล.โรงเรียนบา้นทา่ด้วง ต.ทา่ด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13979) 13979 อาคารอนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคากระเบือ้ง งานฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นด่านไทรสามัคคี ต.

ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (13980) 13980 อาคาร แบบ ป.1 ก  งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นพงษเ์พชรอนุสรณ์ ต .กองทลู อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              

 (13981) 13981 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ. งานหลังคาแผ่นเหล็ก งานฝ้าพดานยิปซ่ัมบอร์ด งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นคลอง
กระจังวังไทร ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (13982) 13982 งานภมูิทศัน์ ลานคอนกรึต คสล . หนา 10 ซม.โรงเรียนบา้นวังขอน ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13983) 13983 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 งานหลังคาแผ่นเหล็ก โรงเรียนบา้นคลองตะพานหนิ ต .วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.

เพชรบรูณ์
100,000              

 (13984) 13984 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด งานทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบา้นตีบใต้ ต.บอ่
ไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

150,000              



     หนา้ที ่581

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (13985) 13985 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก. งานปพูืน้กระเบ้้อง  งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นน้้าเขียว ต .กองทลู อ.หนองไผ่ จ.

เพชรบรูณ์
100,000              

 (13986) 13986 อาคารเรียน  แบบ สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่แดง ต .ทา่แดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13987) 13987 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก.งานหลังคา  งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้น กม .35 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.

เพชรบรูณ์
200,000              

 (13988) 13988 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26 งานหลังคาแผ่นเหล็กโรงเรียนบา้นไร่ขอนยางขวาง ต .ทา่แดง อ.หนองไผ่ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (13989) 13989 งานภมูิทศัน์ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 ซม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นคลองกะโบน ต.บา้นโภชน์ อ.
หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13990) 13990 งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร คสล.หนา 12 ซม.ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้น กม.30 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              

 (13991) 13991 งานภมูิทศัน์  ผิวจราจร คสล.หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นซับตะเคียนทอง ต.เพชรละคร อ.หนอง
ไผ่ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (13992) 13992 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบา้นปากตก ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              

 (13993) 13993 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานพืน้ไม้โรงเรียนบา้นล้าพาด ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13994) 13994 อาคารเรียน แบบ 103/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเฉลียงทอง ต .ทา่ด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (13995) 13995 งานภมูิทศัน์ ร่ัวมาตรฐาน (ฐานไม่ตอกเสา)โรงเรียนบา้นหว้ยตลาด ต .ทา่ด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (13996) 13996 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ งานหลังคากระเบือ้ง เชิงชาย ะแนง  งานฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่าง โรงเรียนบา้น

วังอ่าง ต.บวัวัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (13997) 13997 อาคารเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นวังโบสถ์ ต .วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (13998) 13998 อาคารเรียน แบบสร้างเอง งานหน้าต่าง บานเกร็ด วงกบหน้าต่างไม้ ทาสี  บนัไดไม้โรงเรียนบา้นคลองกรวด ต .นา

เฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (13999) 13999 งานภมูิทศัน์ ร่ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานไม่ตอกเสา)โรงเรียนบา้นหว้ยโปง่-ไผ่ขวาง ต.หว้ยโปง่ อ.หนองไผ่ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (14000) 14000 อาคารเรียน ป. 1 ซ.งานฝาผนัง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช .201/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นซับเด่ือ ต.บา้น
โภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14001) 14001 งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร คสล. หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นสันเจริญ ต.ทา่ด้วง อ.หนองไผ่ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (14002) 14002 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตูเหล็กม้วน / งานภมูิทศัน์ ผิวจราจรในโรงเรียน หนา 12 ซม.(ภายใน
โรงเรียน)โรงเรียนบา้นหนองแจง ต.หนองแจง อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (14003) 14003 อาคารเรียน แบบ 017 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .กันจุ อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (14004) 14004 งานภมูิทศัน์ ร่ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานไม่ตอกเสา)โรงเรียนบา้นราหลุ ต.บงึสามพนั อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (14005) 14005 อาคารเรียน แบบ สช.103/26 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม ต.หนองแจง อ.บงึสามพนั จ.

เพชรบรูณ์
100,000              

 (14006) 14006 งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร คสล.หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.บงึสามพนั จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (14007) 14007 อาคารเรียน แบบ สช.103/26 งานพืน้ไม้ งานบนัได   งานภมูิทศัน์  ผิวจราจร คสล .หนา 12 ซม. (ภายใน
โรงเรียน)โรงเรียนบา้นบงึสามพนั ต .บงึสามพนั อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14008) 14008 อาคารเรียน แบบ 103/26 งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโปง่บญุเจริญ ต .

วังพกิุล อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (14009) 14009 อาคารเรียน ป. 1 ฉ งานหลังคากระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นทรัพย์เกษตร ต .บงึสามพนั อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (14010) 14010 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก. งานฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นเนินสมบรูณ์ ต.วังพกิุล อ.บงึสามพนั จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (14011) 14011 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานฝ้าเพดานยิปซ่ังบอร์ดโรงเรียนบา้นซับไม้แดง ต.ซับสมอทอด-วัง
พกิุล อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (14012) 14012 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก. งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นตะกรุดหนิ ต .ซับสมอทอด อ.บงึสามพนั จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (14013) 14013 อาคารเรียน แบบ 105/29 งานทาสีภายนอกโรงเรียนบา้นบงึตะแบก ต .หนองแจง อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (14014) 14014 งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร คสล. หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต.วังพกิุล อ.บงึสามพนั จ.

เพชรบรูณ์
100,000              

 (14015) 14015 อาคารเรียน ป. 1 ก. งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนิดาดน้อย ต .ซับสมอทอด อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (14016) 14016 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นน้้าเดือด ต .โคกปรง อ.วิเชียรบรีุ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (14017) 14017 หอ้งสมุด งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก  งานหลังคาแผ่นเหล็ก งานพืน้ขัดหยาย งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคก
สง่านาข้าวดอ ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14018) 14018 หอ้งสมุด งานฝาผนังโรงเรียนบา้นสระหมืน่เชียง ต .วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (14019) 14019 งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร คสล.หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นดาดอุดม ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบรีุ จ.

เพชรบรูณ์
100,000              

 (14020) 14020 อาคารเรียน แบบ 103/26 งานปพูืน้กระเบือ้ง / อาคารเรียน แบบ 102/26 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัลลภา
นุสรณ์ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14021) 14021 งานภมูิทศัน์  ผิวจราจร คสล. หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นวังไผ่ ต.บอ่รัง อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              

 (14022) 14022 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นทา่โรง ต .ทา่โรง อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (14023) 14023 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคาแผ่นเหล็ก+เชิงขายโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบรีุ ต .ทา่โรง อ.

วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (14024) 14024 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นไทรงาม ต.น้้าร้อน อ.วิเชียรบรีุ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (14025) 14025 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นซับสวัสด์ิ ต.โคกปรง อ.วิเชียรบรีุ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (14026) 14026 อาคารเรียน แบบ 017 ก. งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบา้นโคกปรง ต .โคกปรง อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (14027) 14027 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบา้นบงึกระจับ ต .บงึกระจับ อ.วิเชียรบรีุ จ.

เพชรบรูณ์
150,000              

 (14028) 14028 บา้นพกัครู แบบ สปช.301/26 งานหลังคาแผ่นเหล็ก +เชิงชาย / งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นวังน้อย 
ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14029) 14029 งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร คสล. หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นทุง่ใหญ่ ต.ทา่โรง อ.วิเชียรบรีุ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (14030) 14030 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก. งานฝาผนัง+ทาสีโรงเรียนบา้นรวมทรัพย์ ต.ภนู้้าหยด อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14031) 14031 งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร คสล. หนา 12 ซม (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นตะกุดไผ่ ต.พเุตย อ.วิเชียรบรีุ จ.

เพชรบรูณ์
150,000              

 (14032) 14032 อาคารเรียน แบบ 105/26 งานทาสี ภายในภายนอกโรงเรียนบา้นบอ่รัง ต .บอ่รัง อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (14033) 14033 งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร คสล. หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นนาไร่เดียว ต.ทา่โรง อ.วิเชียรบรีุ จ.

เพชรบรูณ์
100,000              

 (14034) 14034 อาคารเรียนแบบป.1ซ  งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ/งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.
วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (14035) 14035 อาคารเรียนแบบสร้างเอง  งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ/งานฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นไทรทอง ต.วังใหญ่ 
อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14036) 14036 อาคารเรียนแบบป.1ก   งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบา้นพระทีน่ัง่ ต .ภนู้้าหยด อ.วิเชียร
บรีุ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14037) 14037 อาคารเรียนแบบสร้างเอง  งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ โรงเรียนบา้นคลองบง ต .น้้าร้อน อ.วิเชียร
บรีุ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14038) 14038 อาคารเรียนแบบ ป.1ก  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  / อาคารเรียนสปช.102/2526 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ โรงเรียน
บา้นหนองกระทุม่ ต.พขุาม อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14039) 14039 อาคารโรงฝึกงานแบบองค์การ  แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบา้นโคกส้าราญ ต .น้้าร้อน อ.วิเชียรบรีุ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (14040) 14040 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26  งานฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นถ้า้มงคลชัย ต.น้้าร้อน อ.วิเชียรบรีุ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (14041) 14041 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26   งานพืน้ไม้แดงเข้าล่ิมวางบนตงไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นโคกปรือ ต .บงีกระจับ อ.
วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (14042) 14042 อาคารหอสมุด  งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์สีโรงเรียนบา้นทา่ไม้ทอง ต .ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (14043) 14043 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง  งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนชุมชนบา้นพเุตย ต .พเุตย อ.
วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

200,000              

 (14044) 14044 อาคารเรียนแบบสปช.102/26  งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นกระทุม่ทองประชา
สรรค์ ต.ซับสมบรูณ์ อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14045) 14045 งานภมูิทศัน์   งานผิวจราจร คสล.หนา 12 ซ.ม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นเขาคลัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ 
จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14046) 14046 ร้ัว   ร้ัวมาตรฐาน  9  ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นพขุาม ต.พขุาม อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (14047) 14047 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ   งานฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ  /งานเชิงชายไม้เนือ้แข็ง/งานผนังไม้อัด

ซีเมนต์/งานประตูไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นหนองบวัขาว ต .บอ่รัง อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (14048) 14048 อาคารเรียนแบบสปช.105/29  งานผนังก่อคอนกรีต /งานพืน้กระเบือ้งเคลือบ/งานทาสี/งานประตูหน้าต่าง
โรงเรียนบา้นหนองไม้สอ ต.บอ่รัง อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (14049) 14049 อาคารเอนกประสงค์ สปช.206/26  งานฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบโรงเรียนบา้นเนินสะอาด ต.
ยางสาว อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (14050) 14050 อาคารเรียนแบบ สปช.รย.106/43/1/4  งานมุงหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบา้นคลองทราย ต .ซับ
น้อย อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (14051) 14051 งานภมูิทศัน์  งานผิวจราจร คสล.หนา 12 ซ.ม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นซับอีลุม ต.โคกปรง อ.วิเชียรบรีุ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              



     หนา้ที ่584

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14052) 14052 งานภมูิทศัน์  งานผิวจราจร คสล. หนา 12 ซ.ม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นซับกระโซ่ ต.ยางสาว อ.วิเชียรบรีุ จ.

เพชรบรูณ์
100,000              

 (14053) 14053 อาคารเรียน ป.1 ซ  งานฝ้าเพดาน กระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ โรงเรียนบา้นพรหมยาม ต.สามแยก อ.
วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14054) 14054 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  โรงเรียนบา้นเขายางโปร่ง ต .โคกปรง อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              

 (14055) 14055 ภมูิทศัน์  งานภมูิทศัน์  ผิวจราจร คสล . หนา 12 ซ.ม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นบมุะกรูด ต.ทา่โรง อ.วิเชียร
บรีุ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (14056) 14056 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  งานผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(บดุ้านเดียว) /งานทาสีอาคาร(ภายใน)โรงเรียนบา้น
ฟบุสะแก ต.ซับสมบรูณ์ อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14057) 14057 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง  งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโคกกรวด ต .กันจุ อ.บงึสามพนั จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (14058) 14058 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง  งานพืน้คอนกรีตพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ / งานฝ้าเพดาน ฝ้ายิบซัมบอร์ด
โรงเรียนบา้นหนองจอกวังก้าแพง ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (14059) 14059 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ   งาน ประตูหน้าต่างเหล็กดัด  /อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  งานประตูหน้าต่าง
เหล็กดัดโรงเรียนบา้นวังลึก ต.ภนู้้าหยด อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14060) 14060 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26  งานทาสี    งานฝ้าเพดานฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นซับเจริญ ต.ศรีมงคล อ.บงึ
สามพนั จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14061) 14061 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก  อาคารที ่1  งานฝ้าเพดาน ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นยางสาว ต.ศรีมงคล อ.บงึสามพนั
 จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14062) 14062 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข  งานหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์+ครอบมุม+ รางน้้าโรงเรียนบา้นตะกุดงาม
 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14063) 14063 ภมูิทศัน์  งานถนน ผิวจราจร คอนกรีตหนา 12 ซ.ม. (ภายในโรงเรียน) งานร้ัว  ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มี
เสาเข็มโรงเรียนบา้นซับสมบรูณ์ ต.ซับสมบรูณ์ อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (14064) 14064 ภมูิทศัน์  งานถนน  ผิวจราจร  คสล .หนา 12 ซ.ม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นวังขาม ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (14065) 14065 อาคารเรียนแบบสามัญ  งานหลังคา  แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์+ครอบมุมโรงเรียนบา้นนาสนุน่ ต.นาสนุน่
 อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14066) 14066 ภมูิทศัน์   งานผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นหนองชุมแสง ต.หนองแจง อ.บงึสาม
พนั จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (14067) 14067 อาคารเรียนป.1 ซ  งานฝ้าเพดาน ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบโรงเรียนบา้นซับน้อย ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบรีุ
 จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14068) 14068 อาคารเรียนแบบ 017 งานมุงหลังคากระเบือ้งลอนคู่  /อาคารเรียนแบบ สปช105/26 งานมุงหลังคา กระเบือ้ง
ลอนคู่โรงเรียนอนุบาลบงึสามพนั (ซับสมอทอด) ต.ซับสมอทอด อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์

200,000              

 (14069) 14069 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข งานฝ้าเพดาน ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ / อาคารเรียนแบบสปช.126 งาน
ประตูหน้าต่าง ประตูบานทบึไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นนาเฉลียงใต้ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (14070) 14070 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก. งานปพู้้นกระเบือ้ง  งานประตูโรงเรียนบา้นซับหนิเพลิง ต .โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (14071) 14071 ภมูิทศัน์  งานทาสีร้ัว / งานคอนกรีตพืน้บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นซับสามัคคี ต .พญาวัง อ.บงึสามพนั จ.
เพชรบรูณ์

100,000              



     หนา้ที ่585

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14072) 14072 ภมูิทศัน์  งานร้ัวมาตรฐานสพฐ  ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นกันจุ ต.กันจุ อ.บงึ

สามพนั จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (14073) 14073 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานฝ้าเพดานฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด /งานหลังคากระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นพญาวัง 
ต.พญาวัง อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (14074) 14074 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข งานฝาผนังยิบซ่ัม / งานประตูหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง/งานทาสีโรงเรียนบา้นแควปา่สัก ต.นา
สนุน่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14075) 14075 อาคารเอนกประสงค์ สปช.206/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  /งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นศรีเทพน้อย ต.ศรี
เทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14076) 14076 ภมูิทศัน์  งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นจัดสรร ต.นาสนุน่ อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (14077) 14077 ภมูิทศัน์  ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นล้าตะคร้อ ต.กันจุ อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์ 149,600              

 (14078) 14078 ภมูิทศัน์  งานผิวจราจร  ค.ส.ล. หนา 12 ซม.โรงเรียนบา้นเขาพลวง ต.สระแก้ว อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (14079) 14079 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26  งานพืน้คอนกรีต/อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียน

บา้นวังเหว ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์
100,000              

 (14080) 14080 ภมูิทศัน์โรงเรียน   งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร ค .ส.ล. หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นหนองพลวง ต.กันจุ 
อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (14081) 14081 ภมูิทศัน์โรงเรียน  งานภมูิทศัน์ ร้ัวคอนกรีตมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นเนินมะค่า ต.
บวัวัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14082) 14082 หอ้งพเิศษ(หอ้งสมุด)  งานพืน้คอนกรีต ปกูระเบือ้งเคลือบ/งานฝาผนัง ผนังก่อคอนกรีตบล็อคโรงเรียนบา้นเนิน
สวรรค์ ต.บา้นโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14083) 14083 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26  งานพืน้ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ/อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/29 งานพืน้ 
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นซับส้าราญใต้ ต.พญาวัง อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14084) 14084 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นซับส้าราญเหนือ ต .พญาวัง อ.บงึสาม
พนั จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14085) 14085 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.206/26  งานหลังคา หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ /งานทาสี 
โรงเรียนบา้นเขาสูงราษฎร์บ้ารุง ต.ยางสาว อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14086) 14086 ภมูิทศัน์โรงเรียน  งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นพนมเพชร ต.ศรีมงคล
 อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14087) 14087 ภมูิทศัน์โรงเรียน  งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นวังปลา ต.พญาวัง อ.
บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์

100,000              

 (14088) 14088 อาคารเรียน  งานหลังคา  แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นไร่ตาพฒุ ต .สามแยก อ.วิเชียรบรีุ จ.
เพชรบรูณ์

100,000              

 (14089) 14089 อาคารเรียนแบบสปช.101/26 งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนอะลูซิงค์  งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นแก่งหนิปนู ต .
สามแยก อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (14090) 14090 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน  งานทาสีอาคารโรงเรียนบา้นเข็มทอง ต .สามแยก อ.วิเชียรบรีุ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (14091) 14091 ภมูิทศัน์โรงเรียน  งานภมูิทศัน์ ผิวจราจร คสล . หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบา้นสระประดู่ ต.สระประดู่
 อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (14092) 14092 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ สร้างป ี2511 - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นเตาปนู(พไิชยาประชา
นุกูล) ต.เตาปนู อ.สอง จ.แพร่

150,000              



     หนา้ที ่586

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14093) 14093 อาคารเรียนแบบกรมสามัญ 004 (10 หอ้ง) - เปล่ียนสังกะสีหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นสุพรรณ(คุรุ

ราษฎร์วิทยา) ต.ปา่แมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
100,000              

 (14094) 14094 อาคารเรียนแบบ พร.003 - ร้ือวัสดุมุงหลังคา ,เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นแม่ยางตาล
(กิตติประชานุกูล) ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่

100,000              

 (14095) 14095 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203 - ร้ือวัสดุหลังคา ,เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นลู
(ค้าภร์ีราษฎร์บ้ารุง) ต.หว้ยหม้าย อ.สอง จ.แพร่

100,000              

 (14096) 14096 อาคารเรียนแบบสร้างเอง (คล้ายแบบ สปช.102) - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,ฝ้ายิปซ่ันบอร์ดคร่าว
อลูมิเนียมทบีาร์ ,รางน้้าสแตนเลสโรงเรียนบา้นแม่พร้าว ต .สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

100,000              

 (14097) 14097 อาคารเรียน  - ร้ือวัสดุมุงหลังคา ,ติดต้ังแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี พร้อมอุปกรณ์ และทาสีโรงเรียนบา้นในเวียง 
ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000              

 (14098) 14098 อาคารเรียนแบบสร้างเอง - เปล่ียนสังกะสีหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นดอนแก้ว(อาสาฯ) ต.หว้ยหม้าย อ.
สอง จ.แพร่

100,000              

 (14099) 14099 อาคารเรียนแบบ ป.1ข - เปล่ียนสังกะสีหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) ต.
ทุง่น้าว อ.สอง จ.แพร่

100,000              

 (14100) 14100 อาคารเรียน - ติดต้ังเมทลัชีทหลังคา ,ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปา่เลา(ประชานุสรณ์) ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 100,000              

 (14101) 14101 อาคารเรียนแบบสร้างเอง - ติดต้ังหลังคากันสาดเมทลัชีท ,เทซีเมนต์ทางเดินหน้าอาคารเรียน และแนวอิฐบล็อค
กันดินพงัโรงเรียนบา้นหว้ยฮ่อม ต.บา้นเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

150,000              

 (14102) 14102 1) หอ้งสมุดแบบสร้างเอง - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,เปล่ียนประตู ,ทาสี  2) ส้วมแบบ สปช.
601/26 - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นหวัเมือง(แหวนวังประชาบ้ารุง) ต.หวัเมือง อ.สอง 
จ.แพร่

100,000              

 (14103) 14103 อาคารอเนกประสงค์ - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดคร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียน
บา้นแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

100,000              

 (14104) 14104 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 สร้างป ีพ.ศ.2526 - ติดต้ังประตูเหล็กม้วนบานทบึใช้มือดึง ,หน้าต่าง
บานทบึไม้เนือ้แข็ง ,ทาสี ,ร้ือวัสดุมุงหลังคา ,เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) ต.
บา้นกลาง อ.สอง จ.แพร่

150,000              

 (14105) 14105 อาคารอเนกประสงค์ - ติดต้ังแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์หลังคาโรงเรียนบา้นผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ต.
ทุง่ศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่

100,000              

 (14106) 14106 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ - ติดต้ังแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดศรีภมูิ(ศึกษาประชา
นุสรณ์) ต.แม่ค้ามี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000              

 (14107) 14107 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 สร้างป ีพ.ศ.2527 - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,ทาสี
โรงเรียนบา้นดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) ต.หวัเมือง อ.สอง จ.แพร่

100,000              

 (14108) 14108 โรงอาหาร - ร้ือกระเบือ้งหลังคา , ติดต้ังกระเบือ้งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,ประตูไม้สักพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้น
วังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) ต.วังหงษ ์อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000              

 (14109) 14109 อาคารเรียนแบบ 105/29  - ( หอ้งประชุม) ติดต้ังฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด ,ประตูกระจกสีชา,กั้นหอ้งด้วยกระจกสี
ชา,หน้าต่างบานกระจกสีชา กรงเหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนแม่ค้ามีต้าหนัก(ต้าหนักธรรมวิทยาคาร) ต.ต้าหนักธรรม
 อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

100,000              

 (14110) 14110 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ - ร้ือถอนพืน้ไม้ ,ซ่อมแซมผนังไม้ ,ฝ้าเพดานไม้ ,ทาสีโรงเรียนบา้นทุง่โฮ้ง(อภวิังวิทยาลัย) 
ต.ทุง่โฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

150,000              

 (14111) 14111 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ - ติดต้ังฝาเพดานกระเบือ้งคร่าวไม้เนือ้แข็ง ,ทาสีโรงเรียนบา้นดอนชุม(พริิยเทพวงศ์
อนุสรณ์) ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

100,000              



     หนา้ที ่587

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14112) 14112 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ - ร้ือฝ้าเพดาน ,ติดต้ังฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดคร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นน้้าเลาเหนือ

(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) ต.น้้าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
100,000              

 (14113) 14113 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 - เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดคร่าวอลูมิเนียมทบีาร์โรงเรียนบา้นหนองม่วงไข่
 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

150,000              

 (14114) 14114 อาคารอเนกประสงค์และโรงฝึกงานแบบ สปช.313 - เปล่ียนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่าไม้ ,ก่อผนังบล๊อค ,ทาสี
โรงเรียนรัฐราษฎร์บ้ารุง ต.ทุง่กวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000              

 (14115) 14115 อาคารเรียนและหอ้งน้้าแบบสร้างเอง - ปพูืน้กระเบือ้ง ,เปล่ียนสังกะสีหลังคา ,ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนชุมชนบา้น
เหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000              

 (14116) 14116 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 -  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดคร่าวโลหะชุบ
สังกะสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุง่น้าวพทุธิมาศึกษากร) ต.ทุง่น้าว อ.สอง จ.แพร่

100,000              

 (14117) 14117 1) โรงอาหาร หอประชุมแบบสร้างเอง - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ,2) หอ้งน้้าหอ้งส้วมนักเรียนแบบสร้างเอง - 
ติดต้ังโถส้วม ,ประตูไม้เนือ้แข็ง 3) เทพืฯ้ฐานเสาธงชาติโรงเรียนบา้นแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) ต.แม่
ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

100,000              

 (14118) 14118 อาคารโรงฝึกงานแบบสร้างเอง - ติดต้ังแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ พร้อมอุปกรณ์ ,ขัดลงพืน้ด้วยยูริเทน
โรงเรียนบา้นร้องกวาง(จันทมิาคม) ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

150,000              

 (14119) 14119 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,เปล่ียนฝ้าเพดาน,ติดต้ังประตู
เหล็กม้วนบานทบึชนิดใช้มือดึง ,ทาสีโรงเรียนบา้นแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ต.ปา่แดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000              

 (14120) 14120 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง - ติดต้ังฝ้าเพดานเคร่าไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นทุง่คัวะ ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 100,000              

 (14121) 14121 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 - ร้ือกระเบือ้งหลังคา ,ติตต้ังเมทลัชีทเคลือบอะลูซิงค์หลังคาพร้อม
อุปกรณ์โรงเรียนบา้นแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย)์ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

150,000              

 (14122) 14122 อาคารเรียน - บผุนังไม้สักอัดด้านเดียวโรงเรียนบา้นศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) ต.บา้นหนุน อ.สอง จ.แพร่ 150,000              

 (14123) 14123 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ (หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์) -  เทพืน้คอนกรีต ,ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังช้าง(ธีร
ราษฎร์รังสฤษฏ์) ต.แม่ค้ามี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000              

 (14124) 14124 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 - ปพูืน้กระเบือ้ง ,ร้ือถอนหน้าต่างและประตู ,เปล่ียนหน้าต่างและประตูกระจก
พร้อมติดต้ังบานเล่ือน ,เปล่ียนกระจกช่องลมโรงเรียนบา้นแม่ยางเปีย้ว(แก้วพสิณฑ์ประชานุกูล) ต.แม่ยางฮ่อ อ.
ร้องกวาง จ.แพร่

150,000              

 (14125) 14125 อาคารเรียนแบบ ป.1ข - เปล่ียนพืน้ไม้ ,ทาสีโรงเรียนบา้นต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ต.หว้ยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 100,000              

 (14126) 14126 อาคารเรียนแบบพร003 - ปพูืน้กระเบือ้งและจมูกบนัไดพลาสติกโรงเรียนบา้นหว้ยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) ต.
หว้ยหม้าย อ.สอง จ.แพร่

150,000              

 (14127) 14127 อาคารเรียนแบบ พร.004 สร้างป ีพ.ศ. 2520 -ทาสีอาคาร สีน้้ามันทาไม้ ทนิเนอร์โรงเรียนบา้นหนองเส้ียว
(ประชาสรรค์) ต.หวัเมือง อ.สอง จ.แพร่

100,000              

 (14128) 14128 อาคารเรียนแบบ ป1. ซ -ทาสีน้้ามันอาคารเรียนโรงเรียนบา้นวังฟอ่น(สิทธิราษฎร์บ้ารุง) ต.หวัเมือง อ.สอง จ.แพร่ 150,000              

 (14129) 14129 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข - ทาสีน้้าอะครีลิก (ภายใน ภายนอก เพดาน) ขูดสีโรงเรียนบา้นหว้ยกาน(รัฐราษฎร์
อุปถัมภ)์ ต.หว้ยหม้าย อ.สอง จ.แพร่

100,000              

 (14130) 14130 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกาซ้อง ต .เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 100,000              



     หนา้ที ่588

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14131) 14131 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 - ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ 

จ.แพร่
100,000              

 (14132) 14132 อาคารเรียนแบบ พร.001 - ทาสีโรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทศิ) ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 100,000              
 (14133) 14133 อาคารเรียนแบบ 004 - ทาสีโรงเรียนบา้นพนัเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บ้ารุง) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 100,000              
 (14134) 14134 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ - งานขัดพืน้หอ้งเรียน ทาชแลค แลคเกอร์ พืน้ไม้ ทายูริเทนโรงเรียนบา้นปง (ปอ้มประชานุ

กูล) ต.หว้ยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
100,000              

 (14135) 14135 อาคารเรียนแบบ 004 -  ทาสีโรงเรียนบา้นแดนชุมพล(ประชานุกูล) ต.แดนชุมพลล อ.สอง จ.แพร่ 100,000              
 (14136) 14136 อาคารหอประชุมแบบสร้างเอง -ทรายถม ตะแกรงเหล็ก คอนกรีตโรงเรียนบา้นแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) ต.แม่ห

ล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
100,000              

 (14137) 14137 อาคาร แบบป.1 ฉ และ อเนกประสงค์ แบบ สปช203/26 -ทาสีน้้ามัน หน้าต่าง โครงเหล็ก ทาสีน้้าพลาสติก 
ผนังปนูโรงเรียนบา้นปา่แดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) ต.เตาปนู อ.สอง จ.แพร่

150,000              

 (14138) 14138 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.203/26 - ไม้ฝาไม้สัก,ไม้เนือ้แข็ง,ทอ่เหล็กกลวงสีเหล่ียม หน้าต่าง ฝ้ากระเบือ้ง
ซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ,กระจกใสโรงเรียนบา้นอ้อยวิทยาคาร ต .บา้นเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

150,000              

 (14139) 14139 อาคาเรียนแบบ ป.1ฉ -ติดต้ังหลังคากันสาดเมทัน่ชิตพร้อมอุปกรณ์,ทาสีโรงเรียนบา้นถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ต.บา้นถิ่น
 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

150,000              

 (14140) 14140 บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ -แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ครอบมุม เคลือบสี ผ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ 
เคร่าไม้เนือ้แข็ง ไม้สักโรงเรียนบา้นไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่

150,000              

 (14141) 14141 อาคารประกอบแบบสร้างเอง - เปล่ียนโตรงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคาเมทลัชีท ,เทคอนกรีต ,ปพูืน้กระเบือ้ง ,
ก่อผนังอิฐบล็อคพร้อมฉาบปนู ,ติดต้ังกระจกกรอบอลูมิเนียม,ติดต้ังประตูบานเล่ือนโรงเรียนอนุบาลแพร่ ต.นาจักร
 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

200,000              

 (14142) 14142 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ -เปล่ียนหลังคาสังกะสีลูกฟกูลอนเล็ก ชุบสี เทพืน้ซีเมนต์ขัดหยาบ ผนังก่ออิฐอินเผา 
ประตูบานทบึไม้สัก หน้าต่างบานทบึไม้สักโรงเรียนบา้นสวนเขื่อน(ราษฎร์บรูณวิทยา) ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.
แพร่

100,000              

 (14143) 14143 ร้ัวโรงเรียน -ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน ไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนวัดทุง่ล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ต.หว้ยม้า อ.เมืองแพร่
 จ.แพร่

100,000              

 (14144) 14144 อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26,อาคารอเนกประสงค์ สปช. 201/26 และอาคารหอ้งสมุดแบบมูลนิธิศุภนิมิต
 - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน,อาคารอเนกประสงค์ และปรับปรุงอาคารหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นหว้ยโรง
นอก ต.หว้ยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

150,000              

 (14145) 14145 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กไวด์เม็ทด์โรงเรียนชุมชนบา้นร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ต.ร้อง
เข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่

100,000              

 (14146) 14146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 กรมสามัญ - ปรับปรุงหลังคากันสาดเปน็โครงเหล็กมุงแผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ต.บา้นกลาง อ.สอง จ.แพร่

200,000              

 (14147) 14147 ภมูิทศัน์เทลานคอนกรีตหน้าอาคารและฐานเสาธง  - ปนูซีเมนต์หอร์ตแลน หนิคลุก ทรายหยาบ ตะแกรม
ส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นนาหลวง(ประชาพฒันา) ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

100,000              

 (14148) 14148 หอ้งน้้าหอ้งส้วมนักเรียน - เบล่ียนกระเบือ้งหลังคา,เทพืน้คอนกรีต,ปพูืน้กระเบือ้ง ,ก่อบล๊อคซิเมนต์ ,ติดต้ังโถ
ปสัสาวะ,โถส้วมนัง่ราบ,อ่างล้างมือ,ทาสีโรงเรียนบา้นหนองน้้ารัด (พรหมาประชาสงเคาระห์) ต.น้้ารัด อ.หนองม่วง
ไข่ จ.แพร่

100,000              

 (14149) 14149 ร้ัวคอนกรีต - ก่อคอนกรีตบล๊อก  ทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนบา้นลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.บา้นหนุน อ.
สอง จ.แพร่

100,000              

 (14150) 14150 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 203/26 -ประตูเหล้กม้วนบานทบึ,หน้าต่างบานทบึไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นหนอง
แขม(หนองแขมประชาสรรค์) ต.ปา่แดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000              



     หนา้ที ่589

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14151) 14151 ถนนคอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กตะแกรงวายเทม ทรายหยาบ ไม้แบบโรงเรียนวัดต้นไคร้ ต .ช่อแฮ อ.เมือง

แพร่ จ.แพร่
100,000              

 (14152) 14152 อาคารเรียนแบบ 017 -ทาสีน้้าอะครีลิค (ภายนอก)ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้โรงเรียนบา้นนันทาราม(นันทราษฎร์
วิทยา) ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000              

 (14153) 14153 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) โรงเรียนบา้นหว้ยม้า(สุนทรนิวาส) ต.หว้ยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 100,000              
 (14154) 14154 1) หอ้งส้วมชายแบบ สปช.601 - เทพืน้คอนกรีต,ปพูืน้กระเบือ้ง,เปล่ียนโถปสัสาวะ,โถส้วม และแผงทีก่ั้นปสัสาวะ

ชาย  2) อาคารเรียน - เปล่ียนไม้ฝา ,พืน้ ,ประตูพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นทุง่แค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร) ต.ทุง่แค้ว
 อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

100,000              

 (14155) 14155 พืน้อาคารเรียน แบบ พร014 พืน้ไม้สักวางบนตงไม้เนือ้แข็ง ตะป ูโรงเรียนวัดหว้ยหม้าย(หมายประชากร) ต.หว้ย
หม้าย อ.สอง จ.แพร่

100,000              

 (14156) 14156 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 -ปกูระเบือ้งพืน้,จมูกบนัไดพลาสติกโรงเรียนชุมชนบา้นกลาง(สนิทวิทยาการ) ต.
บา้นกลาง อ.สอง จ.แพร่

150,000              

 (14157) 14157 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ และแบบพร.003 -ทาสีโรงเรียนบา้นน้้าช้า(วิชัยชนานุเคราะห์) ต.น้้าช้า อ.เมืองแพร่ จ.
แพร่

100,000              

 (14158) 14158 อาคารเรียนแบบพร.002 -งานทาสีโรงเรียนบา้นร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 100,000              
 (14159) 14159 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข - ทาสีอาคารโรงเรียนวัดแม่ทะ(ด้ารงประชานุเคราะห์) ต.หวัเมือง อ.สอง จ.แพร่ 100,000              
 (14160) 14160 แบบ สปช.105/26 - ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นดอนดี(ประชานุกูล) ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 100,000              
 (14161) 14161 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 - ปพูืน้กระเบือ้ง ,ทาสีโรงเรียนบา้นวังปึง้ ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 100,000              
 (14162) 14162 หอ้งส้วมแบบ 601/26 - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาพร้อมอุปกรณ์,โถส้วม,ทีป่สัสาวะ ,ติดต้ังประตูพวีีซี, กระเบือ้ง

ผนัง,อ่างล่างหน้า ,ทาสีโรงเรียนบา้นแม่ค้ามี (รัตนปญัญา) ต.แม่ค้ามี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
100,000              

 (14163) 14163 อาคารเรียนแบบ พร.002 - เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งคร่าวเหล็ก,ทาสีโรงเรียนบา้นแม่ยางกาด(มิตรภาพที ่13) ต.แม่
ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่

100,000              

 (14164) 14164 บา้นพกัครูแบบสามัญ -เปล่ียนหลังคา แผ่นเหล็กรีดคอนเคลือบอะลูซิงค์สีบอร์น ครอบหลังคา -ร้ัวโรงเรียน 
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ปนูซีเมนต์ผสม ทรายหยาบ หนิย่อย เบอร์ 2 ลวดผูกเหล็ก โรงเรียนบา้นเวียงต้ัง(ค้าวรรธ
ประชานุกูล) ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000              

 (14165) 14165 หอ้งน้้าหอ้งส้วม - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,ปพูืน้กระเบือ้ง ,โถส้วม,ทีป่สัสาวะ,เปล่ียนประตู ,ปู
กระเบือ้งผนังหอ้งน้้า ,เปล่ียนอ่างล้างหน้า ,ทาสีโรงเรียนบา้นสะเลียม(ปญัญาราษฎร์รังสรรค์) ต.ต้าหนักธรรม อ.
หนองม่วงไข่ จ.แพร่

100,000              

 (14166) 14166 อาคารเรียนชั่วคราว CEO - ติดต้ังแผ่นเหล็กรีดลอนพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นแม่แรม ต.เตาปนู อ.สอง จ.แพร่ 150,000              
 (14167) 14167 อาคารเรียนแบบ 004 กรมสามัญ - เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก,ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐ

ราษฎร์นุกูล) ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
200,000              

 (14168) 14168 1) หอ้งส้วมแบบ แบบสปช.601/26 -ติดต้ังประตู 2) เทพืน้คอนกรีตถนนโรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ)์
 ต.เมืองแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000              

 (14169) 14169 อาคารหอ้งสมุดแบบสร้างเอง -เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาพร้อมอุปกรณ์ ,ทาสีโรงเรียนบา้นทา่วะ(ราษฎร์บ้ารุง) ต.
สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

100,000              

 (14170) 14170 อาคารเรียน แบบ พร.002 - เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ,ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่แดง (วันรัตตวิทยา) ต.ปา่แดง 
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000              

 (14171) 14171 อาคารเรียนแบบกรมสามัญศึกษา -  ติดต้ังแผ่นเหล็กรีดลอนเมทลัชีท พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นนาแหลม(กอง
แก้วราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.ทุง่กวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000              

 (14172) 14172 1) อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 - เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดเคร่าโลหะชุบสังกะสี ,ทาสี    2) อาคารเรียน แบบ ป.
1ฉ - ทาสีโรงเรียนบา้นย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) ต.น้้ารัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

100,000              



     หนา้ที ่590

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14173) 14173 อาคารเรียนแบบ 014 - เปล่ียนหลังคาสังกะสี ,ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) ต.บา้นหนุน อ.

สอง จ.แพร่
150,000              

 (14174) 14174 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวและประตูส้านักงานโรงเรียนสพป.แพร่ เขต 1 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 300,000              
 (14175) 14175 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,รางน้้าสแตนเลสโรงเรียนบา้นวังหลวง 

ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
100,000              

 (14176) 14176 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ - ขัดพืน้ไม้ ,ลงพืน้น้้ายาเคลือบแข็งผิวไม้โรงเรียนบา้นดอนชัย(ประชาอุทศิ) ต.สะเอียบ อ.
สอง จ.แพร่

150,000              

 (14177) 14177 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรึตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหวัดง ต .ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 150,000              
 (14178) 14178 ปพูืน้ เปล่ียนประตู โถปสัสาวะ หอ้งส้วมโรงเรียนบา้นร่องเส้ียว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย)์ ต.น้้าช้า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14179) 14179 ทาสีอาคารเรียน แบบ พร004โรงเรียนบา้นเหล่า(พชิัยศิริราษฎร์รังสรรค์) ต.บา้นเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14180) 14180 เทพืน้ ปพูืน้ โรงอาหารโรงเรียนบา้นเวียงทอง (เวียงทองวิทยาคาร) ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14181) 14181 ทาสี อาคารเอนกประสงค์ สปช.203/26โรงเรียนชุมชนบา้นบวกโปง่(พรหมราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.น้้าช้า อ.สูงเม่น จ.

แพร่
150,000              

 (14182) 14182 ปพูืน้อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพฒันา) ต.หวัฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 150,000              
 (14183) 14183 ซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นปงทา่ข้าม (ปงประชานุกูล) ต.บา้นปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 150,000              
 (14184) 14184 ซ่อมแซมฟตุบาท อาคารเรียนแบบ พร 008โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) ต.น้้าช้า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14185) 14185 ปพูืน้อาคารเรียนโรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บ้ารุง) ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14186) 14186 มุงหลีงคาสนามตะกร้อโรงเรียนบา้นปงหวัหาด(หวัหาดราษฎร์บ้ารุง) ต.บา้นปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14187) 14187 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดพระหลวง(อภชิัยราษฎร์สงเคราะห์) ต.พระหลวง อ.สูงเม่น

 จ.แพร่
100,000              

 (14188) 14188 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดสร่างโศก ต .สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14189) 14189 ปพูืน้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) ต.น้้าช้า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14190) 14190 ซ่อมแซม หลังคาอาคารเรียน แบบ 015โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14191) 14191 ซ่อมแซม หลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14192) 14192 ปพูืน้อาคารเรียนโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 150,000              
 (14193) 14193 ปพูืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นผาสุก(ราษฎร์บ้ารุง) ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14194) 14194 ทาสี อาคารเรียน แบบ ป.1 ขโรงเรียนบา้นน้้าฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) ต.บา้นเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14195) 14195 เปล่ียนหลังคา ทาสี อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นค่างาม(อัตตราษฎร์บ้ารุง) ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14196) 14196 ปพูืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นร่องแค (ปา่ผ้ึงสามัคคี) ต.น้้าช้า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14197) 14197 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นกาศ (วัฒนาประชานุกูล) ต.บา้นกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14198) 14198 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) ต.บา้นกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14199) 14199 ทาสีอาคารเรียน แบบ ป.003 พเิศษโรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14200) 14200 ปพูืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นทุง่เจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) ต.หวัฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14201) 14201 เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ พร.004โรงเรียนบา้นดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) ต.หวัฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              

 (14202) 14202 ปพูืน้อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นวังวน(ราษฎร์วิทยา) ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14203) 14203 เปล่ียนฝ้าเพดาน ลงพืน้ ทาสี อาคารเรียนแบบ พร.003โรงเรียนบา้นสบสาย(จันทร์พฒัน์ประชาสรรค์) ต.สบสาย 

อ.สูงเม่น จ.แพร่
100,000              

 (14204) 14204 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปญัญา) ต.บา้นเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14205) 14205 ปพูืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นเหล่า(รัฐราษฎร์บ้ารุง) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 150,000              
 (14206) 14206 เปล่ียนฝ้าเพดาน หลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ 150,000              



     หนา้ที ่591

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14207) 14207 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นไผ่ล้อม(ส้านักงานสลากกินแบง่สงเคราะห ์46 ต.หวัทุง่ 

อ.ลอง จ.แพร่
150,000              

 (14208) 14208 ปพูืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) ต.หวัทุง่ อ.ลอง จ.แพร่ 100,000              
 (14209) 14209 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) ต.บอ่เหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 100,000              
 (14210) 14210 ปพูืน้อาคารเรียนโรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ต .ทุง่แล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 100,000              
 (14211) 14211 เปล่ียนหลังคา โครงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นอ้ายล่ิม(ล่ิมราษฎร์สามัคคี) ต.ทุง่แล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 100,000              
 (14212) 14212 ปพูืน้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นศรีดอนไชย (ประชานุกูล) ต.ทุง่แล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 100,000              
 (14213) 14213 ปพูืน้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนปากจอกวิทยา ต .ทุง่แล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 150,000              
 (14214) 14214 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บ้ารุง) ต.หว้ยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 100,000              
 (14215) 14215 ปพูืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นม่อน(ปญัญาฉลาดราษฎร์นุกูล) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 100,000              
 (14216) 14216 ปพูืน้ ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบา้นแหลง (คุรุประชาสามัคคี) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 100,000              
 (14217) 14217 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) ต.แม่ปาน อ.ลอง

 จ.แพร่
150,000              

 (14218) 14218 ปพูืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นนาหลวง(สลากกินแบง่สงเคราะห์) ต.หว้ยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 100,000              
 (14219) 14219 ปพูืน้อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ต .หว้ยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 200,000              
 (14220) 14220 ปพูืน้อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นน้้าริน(คุรุราษฎร์รังสรร) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 150,000              
 (14221) 14221 เปล่ียนหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นผามอก(ประชานุเคราะห์) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 100,000              
 (14222) 14222 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ปพูืน้อาคารเรียน แบบ สปช . 104/26โรงเรียนบา้นปง(วัฒนาวิทยาคาร) ต.ต้าผามอก อ.ลอง 

จ.แพร่
100,000              

 (14223) 14223 เทพืน้ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นแปน้(รัฐราษฎร์วิทยา) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 100,000              
 (14224) 14224 ปพูืน้อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นค้างตะนะวิทยา ต .บอ่เหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 100,000              
 (14225) 14225 เปล่ียนฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนบา้นปนิ(ปนิประชาราษฎร์) ต.บา้นปนิ อ.ลอง จ.แพร่ 150,000              
 (14226) 14226 ปพูืน้อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นแม่กระต๋อม ต .ปา่สัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 150,000              
 (14227) 14227 เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นแม่ปา้ก ต.แม่ปา้ก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 150,000              
 (14228) 14228 ซ่อมแซมร้ัวลวดหนามโรงเรียนบา้นนาปลากั้ง ต.นาพนู อ.วังชิ้น จ.แพร่ 100,000              
 (14229) 14229 ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นแม่สิน ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 100,000              
 (14230) 14230 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นใหม่(สมบติัทวีประชาสรรค์) ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 150,000              
 (14231) 14231 เปล่ียนประตูอาคารเรียนโรงเรียนบา้นนาใหม่ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 100,000              
 (14232) 14232 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นปา่สักปางไม้ ต.ปา่สัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 150,000              
 (14233) 14233 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นแพะทุง่เจริญ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 100,000              
 (14234) 14234 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดาน อาคารเรียนโรงเรียนบา้นไร่หลวง ต.นาพนู อ.วังชิ้น จ.แพร่ 150,000              
 (14235) 14235 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนเกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นเปาปมดงยาง (มิตรภาพที ่155) ต.นาพนู อ.วังชิ้น จ.แพร่ 100,000              

 (14236) 14236 ท้าผนังตาข่าย มุงหลังคา เปล่ีนเสา อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นม่วงค้า ต .สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 150,000              
 (14237) 14237 ทาสี อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบา้นแม่หละปา่ปว๋ย ต .สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 150,000              
 (14238) 14238 ปพูืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบา้นวังเบอะ ต .วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 150,000              
 (14239) 14239 ปพูืน้ อาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียนโรงเรียนบา้นแม่แปง ต .นาพนู อ.วังชิ้น จ.แพร่ 100,000              
 (14240) 14240 ปพูืน้ ทาสี ท้าเวท ีอาคารอเนกประสงค์ ทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นแม่บงเหนือ ต .แม่ปา้ก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 100,000              
 (14241) 14241 ปพูืน้ ทาสี ท้าเวท ีอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นแม่บงใต้ ต .แม่ปา้ก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 100,000              
 (14242) 14242 เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตู อาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบา้นหาดร่ัว ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 150,000              
 (14243) 14243 ปพูืน้อาคารเรียนโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 150,000              



     หนา้ที ่592

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14244) 14244 ปพูืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบา้นแม่จั๊วะ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 150,000              
 (14245) 14245 ปพูืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบา้นปา่ไผ่ ต .ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 100,000              
 (14246) 14246 ปพูืน้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นไทรย้อย ต .ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 100,000              
 (14247) 14247 ปพูืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยลากปนื ต .หว้ยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 100,000              
 (14248) 14248 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต.หว้ยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 150,000              
 (14249) 14249 ปพูืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยกูด ต .เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 100,000              
 (14250) 14250 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียนโรงเรียนบา้นปางเคาะ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 100,000              
 (14251) 14251 ปพูืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบา้นน้้าแรม ต .หว้ยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 100,000              
 (14252) 14252 ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นปงปา่หวาย ต .ปงปา่หวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 150,000              
 (14253) 14253 เปล่ียนพืน้ อาคารเรียน แบบ ป.1 ขโรงเรียนบา้นสวนหลวง ต.ปงปา่หวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 100,000              
 (14254) 14254 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน แบบ ป.1 ข

โรงเรียนบา้นแม่พวก ต.หว้ยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
100,000              

 (14255) 14255 เปล่ียนหลังคา ประตู หน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเด่นทพัชัย ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 100,000              
 (14256) 14256 ปพูืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบา้นเด่นชุมพล ต.ปงปา่หวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 100,000              
 (14257) 14257 เทพืน้ คสล.ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นน้้าโค้ง ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 100,000              
 (14258) 14258 ปพูืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบา้นปากปาน ต .ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 100,000              
 (14259) 14259 เปล่ียนหลังคา พืน้ไม้ อาคารเรียน หลังคาบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นบอ่แก้ว ต .ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 150,000              
 (14260) 14260 ขัดพืน้ ลงพืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นปงพร้าว (ประชารัฐวิทยา) ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14261) 14261 ทาสี ขัดพืน้ ลงพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบา้นแม่สายดอนทนั (ค้าแวงประชาอุทศิ) ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14262) 14262 บผุนัง อาคารเรียนโรงเรียนบา้นร่องกาศ (ศรีวิทยาคาร) ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 100,000              
 (14263) 14263 ปพูืน้ ทาสี เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเรียนโรงเรียนบา้นวังเลียง ต .ทุง่แล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 150,000              
 (14264) 14264 ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) ต.บอ่เหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 150,000              
 (14265) 14265 ปพูืน้ เปล่ียนประตู อาคารเรียนโรงเรียนบา้นนาพนู ต .นาพนู อ.วังชิ้น จ.แพร่ 150,000              
 (14266) 14266 ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบา้นทุง่ตากล้า(คุรุราษฎร์บ้ารุงวิทย)์ ต.บา้นปนิ อ.ลอง จ.แพร่ 100,000              
 (14267) 14267 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียนโรงเรียนบา้นบอ่ ต .บา้นปนิ อ.ลอง จ.แพร่ 100,000              
 (14268) 14268 ปพูืน้ หลังคา ประตู โถส้วม โถปสัาวะ หอ้งส้วมโรงเรียนบา้นแม่หลู้ (รัฐราษฎร์รังสรรค์) ต.บา้นปนิ อ.ลอง จ.แพร่ 100,000              

 (14269) 14269 ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา ต.บา้นปนิ อ.ลอง จ.แพร่ 100,000              
 (14270) 14270 เปล่ียนหลังคา โครงหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บ้ารุง) ต.หวัทุง่ อ.ลอง

 จ.แพร่
100,000              

 (14271) 14271 เปล่ียนหลังคา เทพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบา้นสองแคว ต .ปา่สัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 100,000              
 (14272) 14272 ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบา้นแม่ขมวก ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 100,000              
 (14273) 14273 ปพูืน้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นแม่ขมิง ต .สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 100,000              
 (14274) 14274 ทาสีอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ  6  หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นวังกวาง ต .แม่พงุ อ.วังชิ้น จ.แพร่ 100,000              
 (14275) 14275 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ส่วน 2โรงเรียนสพป.แพร่ เขต 2

 ต.หว้ยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
300,000              

 (14276) 14276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28  งานปกูระเบือ้งโรงเรียนหงษห์ยกบ้ารุง ต .ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 179,000              

 (14277) 14277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสีภายในอาคารโรงเรียนบา้นบางทอง ต .กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต 150,000              
 (14278) 14278 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ เปล่ียนกระเบือ้ง โรงเรียนบา้นในทอน ต .สาคู อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 98,700                
 (14279) 14279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26โรงเรียนวิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 147,000              



     หนา้ที ่593

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14280) 14280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 25) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 198,600              

 (14281) 14281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004โรงเรียนบา้นคอเอน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 150,000              
 (14282) 14282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยปพูืน้กระเบือ้งและทาสีผนังหอ้งเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) ต.กะทู ้

อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต
149,200              

 (14283) 14283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  ซ่อมหอ้งน้้าหอ้งส้วม เปล่ียนประตู และจัดท้ารางระบายน้้าโรงเรียนวัดลัฎฐิ
วนาราม ต.ฉลอง อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต

149,600              

 (14284) 14284 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า โดยเปล่ียนประตู เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นเชิงทะเล (ตันติวิท) ต.เชิงทะเล อ.ถลาง 
จ.ภเูก็ต

150,000              

 (14285) 14285 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  เปล่ียนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนทา่ฉัตรไชย ต .ไม้ขาว อ.ถลาง 
จ.ภเูก็ต

149,800              

 (14286) 14286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ (สปช.105/29)โรงเรียนบา้นอ่าวปอ ต.ปา่คลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 148,500              

 (14287) 14287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนบานหน้าต่างหอ้งเรียนโรงเรียนวัดมงคลวราราม ต .สาคู อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 149,300              
 (14288) 14288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาเปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสีฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้น

บางโรง ต.ปา่คลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต
146,100              

 (14289) 14289 ปรับปรุงสถาพแวดล้อมโดยต่อทางเดินเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นพารา ต .ปา่คลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 150,000              
 (14290) 14290 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล และซ่อมประตู เข้า-ออกโรงเรียนบา้นม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 150,000              

 (14291) 14291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยปรับปรุงหอ้งดนตรี ,หอ้งสมุด หอ้งน้้าโรงเรียนบา้นฉลอง ต .ฉลอง อ.เมืองภเูก็ต 
จ.ภเูก็ต

101,500              

 (14292) 14292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตูเหล็กดัด ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นปา่ครองชีพ ต .เทพ
กระษตัรี อ.ถลาง จ.ภเูก็ต

149,700              

 (14293) 14293 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต ต .ตลาดใหญ่ อ.เมืองภเูก็ต 
จ.ภเูก็ต

199,000              

 (14294) 14294 ปรับปรุงหอ้งสมุดและบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นปา่คลอก ต .ปา่คลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 150,000              
 (14295) 14295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  ปพูืน้กระเบือ้ง งานประตู งานฝาผนัง งานทาสีโรงเรียนสิทธิ์สุนทร

บ้ารุง ต.ปา่คลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต
150,000              

 (14296) 14296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ต่อเติมกันสาดโรงเรียนบา้นทา่เรือ ต .ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 147,000              
 (14297) 14297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28  งานหน้าต่าง งานสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ต.ปา่ตอง

 อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต
200,000              

 (14298) 14298 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู เปล่ียนฝากั้นผนัง เปล่ียนกระเบือ้งปพูืน้โรงเรียนวัดเทพกระษตัรี ต .เทพกระษตัรี อ.
ถลาง จ.ภเูก็ต

197,000              

 (14299) 14299 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นลิพอน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 150,000              
 (14300) 14300 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017  ร้ือหน้าช่องลม งานสีโรงเรียนบา้นโคกวัดใหม่ ต.เทพกระษตัรี อ.ถลาง 

จ.ภเูก็ต
100,000              

 (14301) 14301 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  เปล่ียนกระเบือ้ง เปล่ียนฝ้า ทาสีโรงเรียนบา้นไม้ขาว ต.ไม้ขาว
 อ.ถลาง จ.ภเูก็ต

141,000              

 (14302) 14302 ปรับปรุงหอ้งน้้าหอ้งส้วมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนบา้นกู้กู ต .รัษฎา อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 150,000              
 (14303) 14303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบา้นพรุจ้าปา ต .เทพกระษตัรี อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 142,500              



     หนา้ที ่594

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14304) 14304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปล่ียนหน้าต่าง เปล่ียนประตู ,ซ่อมกระเบือ้งหลังโรงเรียนบา้นสะ

ป า ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต
200,000              

 (14305) 14305 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียรู้ โรงเรียนบา้นบางเทา ต .เชิงทะเล อ.ถลาง 
จ.ภเูก็ต

200,000              

 (14306) 14306 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเกษตร หอ้งพละ เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนรางน้้าฝน ก่ออิฐ ปกูระเบือ้งโรงเรียนถลางพระ
นางสร้าง ต.เทพกระษตัรี อ.ถลาง จ.ภเูก็ต

194,100              

 (14307) 14307 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.
ภเูก็ต

150,000              

 (14308) 14308 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน โรงเรียนบา้นหมากปรก ต .ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 150,000              
 (14309) 14309 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษ เปล่ียนบานประตู ติดเหล็กดัด โรงเรียนเกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภเูก็ต

 จ.ภเูก็ต
100,000              

 (14310) 14310 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู เปล่ียนฝาผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นบางคู ต .เกาะแก้ว อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 150,000              
 (14311) 14311 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนและสภาพแวดล้อม ทาสี  ชั้นวางหนังสือ ซ่อมสนาม BBLโรงเรียนบา้นกะหลิม ต.ปา่

ตอง อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต
99,400                

 (14312) 14312 ปรับปรุงหอ้งเรียนพเิศษ  เปล่ียนหน้าต่าง เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นแหลมทราย ต .เทพกระษตัรี อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 100,000              

 (14313) 14313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี  ท้ารางน้้า เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนแหลมพนัวา ต .วิชิต อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 150,000              

 (14314) 14314 ปรับปรุงหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนสพป.ภเูก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 300,000              
 (14315) 14315 ปรับปรุงอาคารเรียน เปล่ียนหน้าต่าง สร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ ต .รัษฎา อ.เมืองภเูก็ต

 จ.ภเูก็ต
200,000              

 (14316) 14316 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ต.วิชิต อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 200,000              
 (14317) 14317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นอ่าวน้้าบอ่ ต .วิชิต อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 150,000              
 (14318) 14318 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต .ราไวย์ อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 200,000              
 (14319) 14319 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสาคู ต .สาคู อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 99,900                
 (14320) 14320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่คา "บณุยขจรประชาอาสา" ต.รัษฎา อ.เมืองภเูก็ต 

จ.ภเูก็ต
200,000              

 (14321) 14321 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปรับปรุงเสาธงโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต ต .กะรน อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 150,000              
 (14322) 14322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนเกาะโหลน ต .ราไวย์ อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 77,800                
 (14323) 14323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนเกาะนาคา ต .ปา่คลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 100,000              
 (14324) 14324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ)์ ต.กะรน อ.เมืองภเูก็ต จ.

ภเูก็ต
150,000              

 (14325) 14325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ.เต้ีย  เปล่ียนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นทนั ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14326) 14326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง  เปล่ียนหน้าต่าง ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นเม่นใหญ่ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14327) 14327 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26  ประตู  หน้าต่าง  รางระบายน้้า  ทาสี  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นใคร่นุน่ราษฏร์บ้ารุง ต .มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14328) 14328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ. เต้ีย  พืน้ไม้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นเลิงบอ่ ต.ลาดพฒันา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              



     หนา้ที ่595

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14329) 14329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์

โรงเรียนบา้นนาคูณ ต.โนนภบิาล อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14330) 14330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ.สูง   งานร้ือถอน  ไม้เนือ้แข็ง วงกบเนือ้แข็ง  ประตู  กรอบบานหน้าต่าง  
บานหน้าต่าง  ไม้ฝาผนัง  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นแก่นเทา่ ต.โนนราษ ีอ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14331) 14331 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง เปล่ียนไม้ฝา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองหวาย ต.ลาดพฒันา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14332) 14332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ.สูง  เปล่ียนหลังคา  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นขอนแก่นตะคุ ต.วังแสง อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14333) 14333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย พืน้ไม้เนือ้แข็ง บนัได หนิ ทราย ปนู อิฐ เหล็กเส้น ตะปู
โรงเรียนบา้นโคกล่ิน ต.โนนภบิาล อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14334) 14334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเต้ีย  เปล่ียนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นวังไผ่ปา่จั่น ต.ลาดพฒันา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14335) 14335 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง  รางน้้า  ผนัง  เทพืน้ ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นน้้าเทีย่งดอนอิจันทร์ ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14336) 14336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง  ปพูืน้พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .วังแสง อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14337) 14337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเต้ีย  ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโพธิ์เงิน ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14338) 14338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26  เปล่ียนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดนาดีวราราม ต.บรบอื อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14339) 14339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ.สูง  ผนัง ลวดตาข่าย  สายไฟฟา้  สวิทซ์  โคมไฟฟา้  พดัลม  ทาสี พร้อม
อุปกรณ์
โรงเรียนบา้นม่วงโพธิ์ศรี ต.ลาดพฒันา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14340) 14340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเต้ีย ผนัง  พืน้ไม้  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช .102   ปพูืน้   ปรับปรุง
ซ่อมแซมส้วม 601/26  โถส้วม  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นล้ินฟา้ ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14341) 14341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง  ปพูืน้พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโนนศรีภบิาล ต.โนนภบิาล อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14342) 14342 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ฉ (ใต้ถุนเต้ีย) แผ่นเหล็กรีดรอน  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโพนงาม ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14343) 14343 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง  ฝ้าเพดาน  หลังคา   เหล็กดัด พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นขี้เหล็กดงเค็งวิทยา ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14344) 14344 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองคูณน้้าจั้น ต.บวัค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14345) 14345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล  เปล่ียนหลังคา  ฝ้าเพดาน  ผนัง  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นนาแพงดอนไฮ ต.หว้ยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14346) 14346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ.เต้ีย  เปล่ียนพืน้ไม้พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นแสนสุข ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14347) 14347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ เต้ีย  พืน้ไม้   อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312  ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองโดนอ้อยช้าง ต.ทา่ตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (14348) 14348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26  เปล่ียนหลังคา   ฝ้าเพดาน  พร้อมอุปกรณ์

โรงเรียนบา้นเชือกคุยเพก็ ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14349) 14349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.102/26  เปล่ียนหลังคา  รางน้้า พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโนนส้าราญ ต.วังไชย อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14350) 14350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด  เปล่ียนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองขามหวัหนองสามัคคี ต .ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14351) 14351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง  เปล่ียนหลังคา  หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นเกิ้ง ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14352) 14352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเต้ีย  เปล่ียนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนชุมชนบา้นหนองจิกทา่แร่ ต .แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14353) 14353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง เปล่ียนหลังคา  หน้าต่าง  ประตู พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นเหล่าหนาด ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

99,800                

 (14354) 14354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคาพร้อมอุปกรณ์  ไม้เชิงชาย ครอบหลังคา หน้าต่าง พร้อม
อุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหวัขัว ต.โนนราษ ีอ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14355) 14355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26  บนัได  ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นดงเค็งดอนหนั ต.ทา่สองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14356) 14356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด ป1ฉสูง  ถมดิน  ปพูืน้  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองขุ่น ต.มิตรภาพ อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14357) 14357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉเต้ีย  เปล่ียนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นบกพร้าว ต.ยาง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14358) 14358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเต้ีย  ไม้ผา  ไม้เนือ้แข็ง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นบอ่น้อยหนองงัวสว่างวิทย์ ต .ทา่สองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14359) 14359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง   หลังคา  รางน้้า พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นดอนก่อกกเหล่ียม ต.วังแสง อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14360) 14360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง  หอ้งพกัครู (ผนังไม้อัดยาง  สีน้้ามัน  ช่องตาข่าย) หอ้งคอมพวิเตอร์ 
(ผนังไม้อัดยาง  สีน้้ามัน  ช่องตาข่าย) หอ้งสมุด (ผนังไม้อัดยาง)
โรงเรียนบา้นยางสามัคคี ต.ขามเฒ่าพฒันา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14361) 14361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง เปล่ียนหลังคา พร้อมอุปกรณ์ 
โรงเรียนวันครู 2502 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14362) 14362 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ.เต้ีย  เปล่ียนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นเสือกินวัวโคกน้อย ต.มิตรภาพ อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14363) 14363 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ.เต้ีย  ฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโพนละออม ต.หนองกุง อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14364) 14364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง  เปล่ียนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นต้ิวสันติสุข ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14365) 14365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง หลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหวัขัว ต.ทา่ขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14366) 14366 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอน แบบ ป.1 ฉ เต้ีย
โรงเรียนบา้นแดง ต.ยาง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14367) 14367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย ไม้ฝา ไม้เนือ้แข็ง

โรงเรียนบา้นหนองแก ต.หนองจิก อ.บรบอื จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14368) 14368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1.ฉสูง  ปพูืน้  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14369) 14369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง , ป1ฉเต้ีย  ร้ัวโรงเรียน  ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนชุมชนบา้นหมากค่า ต.แกด้า อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14370) 14370 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป1.สูง  เปล่ียนฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นพงโพด ต.หนองสิม อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14371) 14371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเต้ีย  แผงบงัแดดพร้อมอุปกรณ์  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง  ทาสี
พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองต่ืน ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14372) 14372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป1ฉสูง  เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองหล่ม ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14373) 14373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย (ต่อเติม)  งานร้ือถอนส่ิงก่อสร้างเดิม  เปล่ียนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นปา่กุงหนา ต.โนนแดง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14374) 14374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโนนแดงมะขามหวาน ต .โนนแดง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14375) 14375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย ไม้แปรรูป พร้อมอุปกรณ์ สีน้้ามัน ช่องตาข่าย 
โรงเรียนบา้นดอนพยอม ต.โนนแดง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

99,200                

 (14376) 14376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สูง เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือนสี
โรงเรียนบา้นหวัหนอง ต.โนนแดง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14377) 14377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้  ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองเขื่อนช้าง ต.ทา่สองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14378) 14378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป1ฉสูง  ปพูืน้พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นทา่ปะทายโนนตูม ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14379) 14379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 103/26 ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นยาง ต.ยาง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14380) 14380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย ผนังไม้ส้าเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นขี้เหล็กบุง่เบาสามัคคี ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14381) 14381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง  ร้ือถอนฝาไม้  ฝาไม้  ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นนาดีศรีสุข ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14382) 14382 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง  ประตู  หน้าต่าง  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นเก่าใหม่ ต.บอ่ใหญ่ อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14383) 14383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง  ปพูืน้พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองบวั ต.วังแสง อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14384) 14384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นเอียด ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14385) 14385 ปรับปรุงอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย ไม้ยาง ไม้เนือ้แข็ง ฝ้ายิปซ่ัม
โรงเรียนบา้นไส้จ่อ ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

99,500                

 (14386) 14386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ไม้ฝา ไม้เนือ้แข็ง ตะปู
โรงเรียนบา้นทา่ขอนยาง ต .ทา่ขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14387) 14387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์

โรงเรียนบา้นโคกล่าม ต.บรบอื อ.บรบอื จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14388) 14388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ เต้ีย ปพูืน้  โรงอาหาร ปพูืน้  ทาสี  หลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นขามเฒ่า ต.ขามเฒ่าพฒันา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14389) 14389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองหว้าหนองแคนดอนบาก ต .ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14390) 14390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นเหล่า ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14391) 14391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง  พืน้ไม้  ประตู  ทาสี  หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโดทา่งาม ต .หว้ยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14392) 14392 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  เปล่ียนหลังคา  ฝ้าเพดานพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองข่าหนองคูโปโล ต.ทา่ตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14393) 14393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.103/26 และ สปช.105/29 หน้าต่างอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโสกแดง ต .โนนภบิาล อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14394) 14394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเต้ีย  เปล่ียนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโคกก่อ ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14395) 14395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกรมสามัญ 017ก. เปล่ียนหลังคา  ปพูืน้
โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14396) 14396 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด ฝ้าเพดาน  พืน้  หลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นก้าพีเ้หล่ากาเจริญศิลป ์ต.ก้าพี ้อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14397) 14397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเต้ีย  เปล่ียนหลังคา  รางน้้า ทอ่รับน้้าพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโคกกลางบอ่หลุบ ต .โนนราษ ีอ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14398) 14398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเต้ีย ,  อาคารเรียน สปช.103  ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นวังไฮ วังทอง ต .วังใหม่ อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14399) 14399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ทาสีพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองบวัโนนมี ้ต .บวัค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14400) 14400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง ประตู หน้าต่าง  ทาสี  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนอนุบาลแกด้า ต.แกด้า อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14401) 14401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง  ปพูืน้  ประตู  บนัได  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต.หนองม่วง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14402) 14402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ สูง คอนกรีต คสล. เทคานคอดิน เหล็กเส้น
โรงเรียนบา้นอิต้ือดอนหวายขมิน้ ต .ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14403) 14403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเต้ีย  หลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโนนทอง ต.วังใหม่ อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14404) 14404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป1ฉสูง เปล่ียนหลังคาพร้อมอุปกรณ์  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.105/29  
 ปพูืน้
โรงเรียนบา้นเหล่าตามา ต.โนนแดง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14405) 14405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.105/26  หลังคา พร้อมอุปกรณ์  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ/2515  
ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นทา่สองคอน ต .ทา่สองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (14406) 14406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26  เปล่ียนหลังคา พร้อมอุปกรณ์

โรงเรียนบา้นม่วงขี้เหล็กยานาง ต.หนองม่วง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม
150,000              

 (14407) 14407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ.สูง  เปล่ียนหลังคาพร้อมอุปกรณ์  หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์  ผนังพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองโนอีด้า ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14408) 14408 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง  ฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ 
โรงเรียนบา้นดงน้อย ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14409) 14409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป1ฉ.สูง ผนัง  ทาสี ฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นโนนราษฝีางวิทยา ต .โนนราษ ีอ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14410) 14410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง  เปล่ียนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนัเชียงเหยีน ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14411) 14411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  เปล่ียนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นน้้าใสม่วงวิทยา ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14412) 14412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นทา่ตูมดอนเรือ ต.ทา่ตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14413) 14413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเต้ีย (2หลัง),  ป1ฉสูง (1หลัง)  หน้าต่าง  ประตู  หลังคา  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14414) 14414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26  เปล่ียนหลังคา ประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโนนทองโนนสะอาด ต.โนนแดง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14415) 14415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเต้ีย  เปล่ียนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหวัหนอง (สังฆวิทยา) ต.วังไชย อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14416) 14416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน ป.1 ฉ สูง ฝ้าเพดาน ไม้ยาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช . 104/26 ฝ้า กเพดาน
โรงเรียนชุมชนบา้นดงเค็ง ต.บอ่ใหญ่ อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14417) 14417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉเต้ีย   ยกพืน้อาคาร  ฐานรากและเสาตอม่อคอนกรีต
โรงเรียนบา้นดอนหว่านหวัหนอง ต .ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14418) 14418 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สูง  ฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ ปพูืน้ รางน้้า ทอ่รับน้้าฝน พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นวังปลาโด ต.วังใหม่ อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14419) 14419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง ตาข่าย วงกลบ กระจก  ไม้ตีซ่อนเกล็ด ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นเหล่าจั่นนาภ ูต.แกด้า อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14420) 14420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง ฝ้าเพดาน  ปพูืน้  ประตู หน้าต่าง  บนัได  โคมไฟฟา้ เต้ารับ สวิตซ์
โรงเรียนบา้นโคกบวัค้อ ต.บวัค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14421) 14421 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง  บานประตูไม้เนือ้แข็ง หน้าต่างไม้บานทบึ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน สปช105/29  หน้าต่างไม้บานทบึ       
โรงเรียนบา้นบรบอื ต.บรบอื อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

200,000              

 (14422) 14422 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งแหล่งเรียนรู้  ปพูืน้  ผนัง   หน้าต่าง  ประตู  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14423) 14423 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเต้ีย  เปล่ียนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นกุดซุย ต.ลาดพฒันา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14424) 14424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26  หลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .หนองโก อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              



     หนา้ที ่600

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14425) 14425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ.เต้ีย  ทาสี  กระจก  แผงลวดตาข่าย 

โรงเรียนนิคมบา้นหนั ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14426) 14426 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปล่ียนโครงหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโขงกุดหวาย ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14427) 14427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แผ่นเหล็กรีดรอน ฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นฝายปา่บวั ต .หนองคูขาด อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14428) 14428 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ประตูม้วนพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นไพรวัลย์ปอแดง ต.หนองคูขาด อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14429) 14429 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  ปพูืน้พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโคกกุง ต.โนนแดง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14430) 14430 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองบวัโนนสว่าง ต .โนนราษ ีอ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14431) 14431 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปพูืน้  ผนังก่อคอนกรีต แผงลวดตาข่าย 
โรงเรียนบา้นหนองโจดสวนมอน ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14432) 14432 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26  เปล่ียนหลังคา  ทาสี  พร้อมอุปกรณ์ 
โรงเรียนบา้นเหล่าโง้ง ต.บรบอื อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14433) 14433 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ร้ัวคอนกรีต ,  ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.601/26 ประตู  ปพูืน้
   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช .105/26  หลังคา   รางน้้า  ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นดอนตูมดอนโด ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14434) 14434 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสปช.201/26  เปล่ียนฝ้าเพดาน  รางน้้า พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นสมศรีมะแปบประชาบ้ารุง ต .โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14435) 14435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26  เปล่ียนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นศาลา ต.โนนแดง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14436) 14436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ประตูอลูมิเนียม ประตูไม้เนือ้แข็ง ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม หลังคา
แผ่นเหล็กรีดรอน ไม้เนือ้แข็ง โถปสัสาวะ
โรงเรียนบา้นบุง่คล้าทา่งาม ต .ลาดพฒันา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14437) 14437 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  เทพืน้  ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นคันธาร์ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14438) 14438 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (โรงอาหาร) ปพูืน้
โรงเรียนบา้นกุดแคน ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14439) 14439 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (โรงอาหาร) ปพูืน้
โรงเรียนบา้นโพนสวาง ต.หนองกุง อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14440) 14440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนหลังคาพร้อมอุปกรณ์  รางน้้าพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .บรบอื อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14441) 14441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง โครงสร้างกันสาด  พร้อมอุปกรณ์  ทาสี
โรงเรียนบา้นดอนบม ต.หนองจิก อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14442) 14442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้  กันสาดพร้อมอุปกรณ์  แผ่นเหล็กรีดลอน  ทาสี  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นสองหอ้งฮ่องน้อย ต .ก้าพี ้อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14443) 14443 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นต้าแยหนองคู ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              



     หนา้ที ่601

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14444) 14444 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้ ถนนคอนกรีต ปนูฉาบ

โรงเรียนบา้นเหล่าผักหวาน ต.โนนราษ ีอ.บรบอื จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14445) 14445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ส้วม แบบ สปช . 601/26 (4ทีน่ัง่)  งานร้ือถอน ดิน ทราย กระเบือ้งรอนคู่ 
ครอบสันโค้ง ตะป ูหลอดไฟ พืน้ ผนัง สุขภณัฑ์ ประตู พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นใคร่นุน่ ต.ทา่ขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14446) 14446 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นคอกม้า ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14447) 14447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.105/29 เปล่ียนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโคกไร่ ต.หนองกุง อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14448) 14448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์สปช.202/26 เปล่ียนหลังคา ปรับสภาพภมูิทศัน์
โรงเรียนบา้นโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14449) 14449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นหนองทุม่ศรีโพธิ์ทอง ต.โนนแดง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14450) 14450 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นปา่ข่างโนนลาน ต.มิตรภาพ อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14451) 14451 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล ประตู เหล็กดัด มุง้ลวด  หลังคา  ปพูืน้  ผนัง  ทาสี พร้อมอุปกรณ์ 
โรงเรียนบา้นเขวา 'รัฐประชาวิทยากร' ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14452) 14452 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงาน แบบ 312 กรมสามัญ ปรับพืน้ เทคอนกรีต  ปพูืน้ พร้อมอุปกร์
โรงเรียนบา้นดอนเวียงจันทน์ ต.ทา่ขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14453) 14453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 012  เปล่ียนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นดอนงัว ต.ดอนงัว อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14454) 14454 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  เปล่ียนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นเขวาโดนแหย่งสามัคคี ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14455) 14455 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.201/26  ปพูืน้
โรงเรียนบา้นบวัมาศ ต.บวัมาศ อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14456) 14456 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 ร้ือถอนวัสดุ  หลังคา  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นเหล่ายาว ต.ก้าพี ้อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14457) 14457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  ปพูืน้พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นดอนก่อ ต.วังไชย อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14458) 14458 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ร้ัวคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหนิลาด ต.ทา่สองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14459) 14459 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร)  ปพูืน้ หน้าต่าง ประตู  ผนัง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นขีศรีสง่าโนนเสียว ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14460) 14460 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นซองแมว ต.หนองจิก อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14461) 14461 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  เปล่ียนหลังคา  รางน้้า ทาสี
โรงเรียนบา้นมะกอก ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14462) 14462 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโสกภารา ต.หนองคูขาด อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14463) 14463 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ถมดิน ก่ออิฐ ฉาบปนู กระเบือ้งเคลือบ ตะป ูเหล็ก ทาสี
โรงเรียนบา้นหนองอุ่ม ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

150,000              



     หนา้ที ่602

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14464) 14464 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ   ปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์  

โรงเรียนบา้นเขวาใหญ่ ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
150,000              

 (14465) 14465 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปล่ียนหลังคา  รางน้้า   ปพูืน้  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองแวงหนองตุ ต.บวัมาศ อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14466) 14466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปล่ียนหลังคา  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นดงมัน ต.หนองม่วง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14467) 14467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ 312 ร้ือถอนหลังคา  เปล่ียนหลังคา  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหวันา ต.หนองจิก อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14468) 14468 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  ปพูืน้  ผนัง  พร้อมอุปกรณ์  ตาข่าย ผนังรอบข้าง 
โรงเรียนชุมชนบา้นลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14469) 14469 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  ปพูืน้พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นโนนเกษต ต.วังไชย อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14470) 14470 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  ปพูืน้  หลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นวังแสง ต.วังแสง อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14471) 14471 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  เปล่ียนหลังคา พร้อมอุปกรณ์  ผนังกั้นพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองโก ต.หนองโก อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14472) 14472 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร)  ผนัง ปรับพืน้ ตาข่าย
โรงเรียนบา้นหนองหว้าโนนทอง ต.บอ่ใหญ่ อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14473) 14473 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  ปพูืน้พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองคู ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14474) 14474 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  กั้นผนัง  เหล็กดัด พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นบอ่ใหญ่ ต.บอ่ใหญ่ อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14475) 14475 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงอาหาร  ต่อเติมอาคารโรงอาหาร
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

200,000              

 (14476) 14476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

200,000              

 (14477) 14477 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นแดงน้อย ต .ก้าพี ้อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14478) 14478 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหนองโพด ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14479) 14479 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นส้มโฮง ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14480) 14480 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ร้ัวคอนกรีต
โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14481) 14481 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ร้ัวคอนกรีต
โรงเรียนบา้นดอนนา ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14482) 14482 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ร้ัวคอนกรีต
โรงเรียนบา้นเปลือยดง ต.ขามเฒ่าพฒัา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

98,900                

 (14483) 14483 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ร้ัวคอนกรีต
โรงเรียนบา้นโขงใหญ่ ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              



     หนา้ที ่603

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14484) 14484 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต 

โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ต.โนนราษ ีอ.บรบอื จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14485) 14485 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต 
โรงเรียนบา้นหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14486) 14486 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นโคกศรี ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14487) 14487 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ร้ัวคอนกรีต
โรงเรียนบา้นดอนหน่อง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14488) 14488 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหมีเ่หล่าน้อย ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14489) 14489 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นโคกล่ามหมากหญ้าทา่ส้าราญ ต .หว้ยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14490) 14490 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ร้ัวคอนกรีต  ทาสี  พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14491) 14491 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นร่วมใจ 1 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14492) 14492 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ร้ัวคอนกรีต
โรงเรียนบา้นสมศรี ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14493) 14493 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นอุปราช ต.ทา่สองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14494) 14494 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นจ้านัก ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14495) 14495 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหนองค้อสวนอ้อย ต.บวัค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14496) 14496 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ร้ัวคอนกรีต
โรงเรียนบา้นเปา้ ต.ก้าพี ้อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14497) 14497 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นฮ่องไผ่ ต.ก้าพี ้อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14498) 14498 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหวัขัวโพธิ์ศรี ต.แกด้า อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14499) 14499 ปรับปรุงซ๋อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ถนนคอนกรีต 
โรงเรียนบา้นนานกเขียน ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14500) 14500 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต.โนนราษ ีอ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14501) 14501 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นเปลือยหนองตูบ ต.หนองโก อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14502) 14502 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ร้ัวคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหนองเจริญ ต.แกด้า อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14503) 14503 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหวัช้างหนองแสง ต .โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              



     หนา้ที ่604

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14504) 14504 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ร้ัวคอนกรีต

โรงเรียนบา้นหนองโดนหอกลอง ต .หนองสิม อ.บรบอื จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14505) 14505 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหนองแวง ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14506) 14506 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14507) 14507 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14508) 14508 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหนองสิม ต.หนองสิม อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14509) 14509 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหนองกุงเต่า ต.ทา่สองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14510) 14510 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ร้ัวคอนกรีต
โรงเรียนบา้นวังบวัสามัคคีวิทยา ต.ขามเฒ่าพฒันา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14511) 14511 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นเก่าน้อย ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14512) 14512 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ร้ัวคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง ต.บอ่ใหญ่ อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14513) 14513 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นภดิูน ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14514) 14514 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ถนนคอนกรีต
โรงเรียนชุมชนบา้นมะค่า ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14515) 14515 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ร้ัวคอนกรีต
โรงเรียนชุมชนบา้นลาด ต.ลาดพฒันา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14516) 14516 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นนาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14517) 14517 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ร้ัวคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหนองจิก ต.หนองจิก อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14518) 14518 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหนองคูขาด ต.หนองคูขาด อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14519) 14519 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  รางระบายน้้า 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

200,000              

 (14520) 14520 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้หลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองขามแสบง ต .ดอนงัว อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14521) 14521 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เปล่ียนหลังคาพร้อมอุปกรณ์ 
โรงเรียนอนุบาลบรบอื ต.บรบอื อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14522) 14522 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน และหอ้งส้วม . สพป.มหาสารคาม เขต. 1โรงเรียนสพป.มหาสารคาม เขต 1 ต.
ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

300,000              

 (14523) 14523 ซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 งานหลังคา อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง เปล่ียนหน้าต่าง และซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วม
โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

147,000              



     หนา้ที ่605

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14524) 14524 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 งานปพูืน้กระเบือ้ง และงานทาสีหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นดงหวัช้าง ต .หนองบวั

 อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14525) 14525 ซ่อมแซมอาคารเรียนป1 ฉ เต้ีย งานทาสี เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนม่วงทา่พลับพลา ต.ราษฎร์เจริญ
 อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14526) 14526 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานพืน้หอ้งเรียน รางน้้าโรงเรียนบา้นแวงยางกุดตะเข้ ต .ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช
 จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14527) 14527 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นประแหย่ง ต .ประชาพฒันา อ.วาปี
ปทมุ จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14528) 14528 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นต้าแย ต.โพธิ์ชัย อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14529) 14529 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา ต.หนองทุม่ อ.วาปปีทมุ จ.

มหาสารคาม
99,900                

 (14530) 14530 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงม่วงหวัดงหนองบาก ต .ส้าโรง อ.นาเชือก จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14531) 14531 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง ทาสี และอาคารเรียน สปช 101/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองแดงสหมิตร ต.
หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14532) 14532 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานฝ้าเพดาน เปล่ียนหน้าต่าง ผนังหอ้งเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นเขวาทุง่ ต .ภาร
แอ่น อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14533) 14533 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองผือ ต .เสือโก้ก อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 99,900                

 (14534) 14534 ซ่อมแซมอาคารเรียน 101 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหารฮี ต.เม็กด้า อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14535) 14535 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานปพูืน้กระเบือ้ง และงานทาสีโรงเรียนบา้นโคกสีทองหลาง ต .โคกสีทองหลาง อ.

วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม
150,000              

 (14536) 14536 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง และ อาคารอเนกประสงค์ สปช .201/26 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงแคน
 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

99,500                

 (14537) 14537 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ และซ่อมแซมอาคารเรียน ป .1 ฉ สูง งานทาสี
โรงเรียนบา้นหนองรูแข้ ต.หยองบวัสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14538) 14538 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช .101/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกุดน้้าใส ต .หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14539) 14539 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานทาสี และรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นแวงนคร (สังฆวิทยา) ต.งัวบา อ.วาปปีทมุ จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14540) 14540 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 101/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาเลา ต.หนองไฮ อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14541) 14541 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองแต้ ต .บา้นหวาย อ.วาปปีทมุ จ.

มหาสารคาม
100,000              

 (14542) 14542 ซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนจานวิทยา ต .เมืองเตา อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.
มหาสารคาม

150,000              

 (14543) 14543 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย เปล่ียนหน้าต่าง หลอดไฟโรงเรียนบา้นหนองจิก ต .พระธาตุ อ.นาดูน จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14544) 14544 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นหนองหว้า ต .งัวบา อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14545) 14545 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์17 ต.หนองแสง อ.วาปปีทมุ จ.

มหาสารคาม
100,000              



     หนา้ที ่606

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14546) 14546 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองโนทบัม้า ต .หนองคู อ.

นาดูน จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14547) 14547 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 และโรงอาหาร งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพนทราย ต .ส้าโรง 
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14548) 14548 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย งานฝ้าเพดานโรงเรียนเมืองวาปปีทมุ ต.หนองแสง อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 200,000              

 (14549) 14549 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นมะชมโนนสง่า ต .ภารแอ่น อ.พยัคฆภมูิพสัิย 
จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14550) 14550 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนแคน ต .เวียงสะอาด อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14551) 14551 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนกเหาะ ต .แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.

มหาสารคาม
140,900              

 (14552) 14552 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ จ้านวน 2 หลัง งานทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นดงบงั ต .ดงบงั อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 150,000              

 (14553) 14553 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นชาดฝางหวัเรือ ต .หวัเรือ อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 150,000              

 (14554) 14554 ซ่อมแซมอาคาร สปช 105/26 และอาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนบา้นงัวบา ต .
งัวบา อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14555) 14555 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโพนทอง ต .หนองคู อ.นาดูน จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14556) 14556 ซ่อมแซมอาคาร สปช 103/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนเหด็ไค ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 100,000              

 (14557) 14557 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้โรงเรียนบา้นต้าแย (ประชานุเคราะห์) ต.แคน อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 100,000              

 (14558) 14558 ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ 312 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นส้าโรงโคกจันทร์หอมวิทยา ต .เม็กด้า
 อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14559) 14559 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคา และเปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นปลาขาว ต .สันปา่ตอง อ.นาเชือก จ.
มหาสารคาม

148,000              

 (14560) 14560 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสว่าง ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14561) 14561 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย งานหลังคาโรงเรียนบา้นเหล่าค้อ ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14562) 14562 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นโพธิ์สองหอ้งวิทยา ต .หนองแสง อ.วาปปีทมุ

 จ.มหาสารคาม
150,000              

 (14563) 14563 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นเม็กด้า ต.เม็กด้า อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.
มหาสารคาม

150,000              

 (14564) 14564 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.2 ฉ เต้ีย งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโคกเต่า ต .นาข่า อ.วาปปีทมุ จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14565) 14565 ซ่อมแซมอาคารอนกประสงค์ สปช 205/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นปอพานหนองโน ต .ปอพาน 
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14566) 14566 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานประตู หน้าต่าง งานทาสีหอ้งเรียน และทาสีโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนพยัคฆภมูิพสัิย 
ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

99,000                

 (14567) 14567 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย งานหลังคาโรงเรียนบา้นยางอิไลดอนก่อ ต .กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 98,700                



     หนา้ที ่607

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14568) 14568 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานพืน้คอนกรีต อาคารเรียน ป .1 ฉ สูง งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ และ

อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นสระบาก ต .ราษฎร์พฒันา อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม
150,000              

 (14569) 14569 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช 203/26 งาน
ประตูโรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

149,000              

 (14570) 14570 ซ่อมแซมอาคารอนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนแดงน้้าเกล้ียง ต .นาข่า อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 149,900              
 (14571) 14571 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองแปน ต .ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช 

จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14572) 14572 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเตาบา่ ต .นาสีนวล อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14573) 14573 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 103/26 งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองบวัคู ต .หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 100,000              

 (14574) 14574 ซ่อมแซมอาคาร สปช 103/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดงน้อย ต .เสือโก้ก อ.วาปปีทมุ จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14575) 14575 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองบวัสันตุ ต .หนองบวัสันตุ อ.ยางสีสุราช
 จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14576) 14576 ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบกรมสามัญ งานงานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นชุมแสงโนนเหล่ียม ต .ส้าโรง อ.นา
เชือก จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14577) 14577 ซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานประตูหน้าต่าง งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดอนหมี ต .เวียงสะอาด 
อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14578) 14578 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย เปล่ียนผนังหอ้งเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นเขวาค้อโคกกลาง ต .แคน อ.วาปี
ปทมุ จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14579) 14579 ซ่อมแซมส้วม งานเปล่ียนทอ่ งานทาสี และปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบา้นน้้าสร้างหนองบะ ต .นาสีนวล 
อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14580) 14580 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 103/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นมะแซวหนองโง้ง ต .บา้นหวาย อ.วาปปีทมุ จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14581) 14581 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาค่าย ต .เวียงสะอาด อ.พยัคฆภมูิ
พสัิย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14582) 14582 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองบงึ ต .หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 99,900                
 (14583) 14583 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองกุง ต .เสือโก้ก อ.วาปปีทมุ จ.

มหาสารคาม
150,000              

 (14584) 14584 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 สปช 102  และ อาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียน
บา้นดง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14585) 14585 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 205/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาข่า ต .นาข่า อ.วาปปีทมุ จ.
มหาสารคาม

150,000              

 (14586) 14586 ซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด งานหลังคาโรงเรียนบา้นขามปอ้ม ต .ขามปอ้ม อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14587) 14587 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นหนองระเวียง ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.

มหาสารคาม
150,000              

 (14588) 14588 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นร่วมใจ 2 ต.หนองคู อ.นาดูน 
จ.มหาสารคาม

97,500                

 (14589) 14589 ซ่อมแซมโรงอาหาร งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานประตู หน้าต่าง โรงเรียนบา้นเก่าใหญโนนสะอาด ต .
หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

100,000              



     หนา้ที ่608

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14590) 14590 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ งานทาสีโรงเรียนบา้นวังหนิโนนสว่าง ต .หนองแดง อ.นา

เชือก จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14591) 14591 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช 203/26 งานหลังคา ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้ง
เคลือบโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์16 ต.หวัเรือ อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14592) 14592 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานผนังหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นหนองสระ ต .ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 149,700              

 (14593) 14593 ซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์ หอ้งวิทยาศาสตร์ หอ้งดนตรี หอ้งโสตทศันูปกรณ์ หอ้งอนุบาล งานปพูืน้กระเบือ้ง
เคลือบโรงเรียนบา้นโคกสูงหนองเสียวหนองขี ต.นาข่า อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

149,400              

 (14594) 14594 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ อาคาร สปช.102/26 และบา้นพกัครู สปช 301/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นกระต่าย
โนนสวัสด์ิ ต.สันปา่ตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14595) 14595 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ งาทาสีโรงเรียนบา้นหวัหนองคู ต .เขวาไร่ อ.นาเชือก 
จ.มหาสารคาม

99,900                

 (14596) 14596 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นดงยาง ต .ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14597) 14597 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนประตู หน้าต่าง อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง เปล่ียนไม้ระแนงหน้าระเบยีง

โรงเรียนบา้นดู่หนองโกโนนสมบรูณ์ ต .หนองแสน อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม
92,300                

 (14598) 14598 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลวาปปีทมุ ต .หนองแสง อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 179,000              
 (14599) 14599 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นโคกไร่ ต .งัวบา อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 150,000              

 (14600) 14600 ซ่อมแซมอาคาร สปช 105/26 งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นดงใหญ่ ต .ดงใหญ่ อ.วาปปีทมุ จ.
มหาสารคาม

150,000              

 (14601) 14601 ซ่อมแซมอาคาร สปช 105/29 งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นดอนหนั ต .ดงใหญ่ อ.วาปปีทมุ 
จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14602) 14602 ซ่อมแซมโรงอาหาร งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นสนาม ต .เสือโก้ก อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14603) 14603 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นแวงชัยโคกหนองโจด ต .แคน อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14604) 14604 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นแดงโพงค้าแก้ว ต .ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14605) 14605 ซ่อมแซมหอ้งเรียนอนุบาล แบบ 105/29 งานหลังคา งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ งานทาสีโรงเรียนบา้นหวัหมู ต .

ก้ามป ูอ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม
149,100              

 (14606) 14606 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 งานทาสี ฝ้าเพดาน หลอดไฟโรงเรียนบา้นหนองคลองใหม่หวันาค้า 
ต.บา้นหวาย อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14607) 14607 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหนังหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นเครือซูด ต .ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 99,800                
 (14608) 14608 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นอีโต้ ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 99,300                
 (14609) 14609 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นหนองแสน ต .หนองแสน อ.วาปปีทมุ จ.

มหาสารคาม
150,000              

 (14610) 14610 ซ่อมแซมอาคารประกอบ งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต .นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14611) 14611 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก 

จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14612) 14612 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองแสง ต .เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 150,000              

 (14613) 14613 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยหลาว ต .เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.
มหาสารคาม

100,000              



     หนา้ที ่609

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14614) 14614 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานเปล่ียนประตู หน้าต่าง งานทาสี ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองแฮหนองเหล็ก 

ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14615) 14615 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต .เขวาไร่ อ.นาเชือก 
จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14616) 14616 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง เปล่ียนระแนง หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นแคน ต .แคน อ.วาปปีทมุ จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14617) 14617 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียน 10 หอ้ง อาคารและทางเดินโรงเรียนอนุบาล
พยัคฆภมูิพสัิย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

199,500              

 (14618) 14618 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นตาพวนสร้างแซ่ง ต .ขามเรียน อ.ยางสีสุราช
 จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14619) 14619 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 103/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นไก่นา ต.เสือโก้ก อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14620) 14620 ซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นโนนจาน ต .ขามปอ้ม อ.วาปปีทมุ จ.

มหาสารคาม
100,000              

 (14621) 14621 ซ่อมแซมบา้นพกัครู งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ หลังคาโรงเรียนบา้นหนองหน่อง ต .ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14622) 14622 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย งานพืน้ไม้หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นนาฝาย ต .ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14623) 14623 ซ่อมแซมอาคาร สปช 104/26 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .หนองบวัสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.

มหาสารคาม
150,000              

 (14624) 14624 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ และซ่อมแซมส้วม งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โถ
ส้วม อ่างล้างหน้าโรงเรียนบา้นหนองปอ ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14625) 14625 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย งานหลังคาโรงเรียนบา้นคึมบง ต .หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14626) 14626 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นต้าแยโนนยาง ต .สันปา่ตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14627) 14627 ซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ เต้ีย งานผนังและประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นวังจานโนนส้าราญ ต .นาข่า อ.วาปปีทมุ จ.

มหาสารคาม
100,000              

 (14628) 14628 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา อาคารหอ้งสมุด งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโคกมนโนนทอง ต .สันปา่
ตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14629) 14629 ซ่อมแซมหอ้งสมุด งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนางเล้ิงโคกล่าม ต .หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14630) 14630 ซ่อมแซมหอ้งสมุด งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองจานบลุาน ต .เวียงสะอาด อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.

มหาสารคาม
100,000              

 (14631) 14631 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง  งานหลังคา งานทาสี ซ่อมแซมส้วม งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาฝายเหล่าหุง่ ต .
หวัเรือ อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14632) 14632 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองแคนหวัฝาย ต .ดงยาง อ.นาดูน จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14633) 14633 ซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองบวักุดอ้อ ต .หวัเรือ อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 150,000              

 (14634) 14634 ซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นหนองบวัแก้ว ต .หนองบวัแก้ว อ.พยัคฆภมูิพสัิย
 จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14635) 14635 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14636) 14636 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นปา่แดง ต .หนองกุง อ.นาเชือก จ.
มหาสารคาม

100,000              



     หนา้ที ่610

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14637) 14637 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานฝ้าเพดาน งานทาสี เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นค่ายนุน่โนนแคน ต .ราษฎร์เจริญ

 อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14638) 14638 ซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นกุดนาดีโนนลาน ต .หนองแสน
 อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14639) 14639 ซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ เต้ีย งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นปา่ตองหนองงู ต .สันปา่ตอง อ.
นาเชือก จ.มหาสารคาม

99,900                

 (14640) 14640 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานทาสี งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นดอนดู่วังบอน ต .หวัดง อ.นาดูน 
จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14641) 14641 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นโนนสูงดอนหล่ี ต .หนองบวัแก้ว 
อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

99,700                

 (14642) 14642 ซ่อมแซมหอ้งสมุด งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนโนนรัง ต .บา้นกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14643) 14643 ซ่อมแซมอาคาร สปช 101/26 เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นดู่ ต.แคน อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 99,600                
 (14644) 14644 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง และอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย งานทาสีโรงเรียนบา้น

ตลาดม่วง ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
99,000                

 (14645) 14645 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย งานฝ้าเพดาน เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นจอกขวาง ต .หนองแสง อ.
วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14646) 14646 ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานทาสี ผนังหอ้งเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นยางสีสุราช ต .ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.
มหาสารคาม

150,000              

 (14647) 14647 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 อาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนประตู 8 บาน
โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต.หนองไฮ อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14648) 14648 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาภ ูต .นาภ ูอ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14649) 14649 ซ่อมแซมอาคารหอ้งพยาบาล งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนประตู1 ชุด หน้าต่าง 8 ชุด โรงเรียนบา้นหนอง

แต้น้อย ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14650) 14650 ซ่อมแซม อาคารเรียน ป. 1 ฉ สูง งานผนังหอ้งเรียน เปล่ียนหน้าต่าง 24 บานโรงเรียนบา้นหวาย ต.บา้นหวาย อ.
วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14651) 14651 ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช . 105 /29 งานฝ้าเพดาน และรางระบายน้้าโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต .บา้นหวาย 
อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14652) 14652 ซ่อมแซมหลังคา อาคารโรงฝึกงานแบบ 312 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง โรงเรียนบา้นตลาดโนนโพธิ์ ต.บา้นหวาย อ.
วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14653) 14653 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 103/26 งานร้ือถอน งานซ่อมแซม เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ โรงเรียนบา้น
หนองเหล่า ต.ประชาพฒันา อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

99,900                

 (14654) 14654 ซ่อมแซมพืน้อาคาร ป. 1 ฉ สูง งานพืน้ คอนกรีต และ ไวเมทโรงเรียนบา้นโนนแร่ ต .ปอพาน อ.นาเชือก จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14655) 14655 ซ่อมแซมหลังคาเรียน แบบ ป. 1 ฉ งาน หลังคาและฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโกทา ต .พระธาตุ อ.นาดูน จ.
มหาสารคาม

150,000              

 (14656) 14656 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ฉ สูง 4 หอ้งเรียน งานฝ้าเพดานและพืน้โรงเรียนบา้นแวงดงหนองยาง ต .แวงดง อ.
ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14657) 14657 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ เตียร งานฝ้าเพดานและกันสาดโรงเรียนบา้นหวัสระ ต .หนองเรือ อ.นาเชือก จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14658) 14658 ซ่อมแซมส้วม งานร้ือถอนหลังคา งานโครงหลังคา งานผนังคอนกรีต และ งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกแปะ
 ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

99,600                



     หนา้ที ่611

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14659) 14659 ซ๋อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.  ฉ สูง งานซ่อมแซม ประตู 18 ชุด หน้าต่าง จ้านวน 70 บาน โรงเรียนบา้นมะโบ ่

ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม
150,000              

 (14660) 14660 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ สูง งานผนัง งานพืน้อาคาร เปล่ียนประตู งานหน้าต่าง 20 บานโรงเรียนบา้นสระ
แคน ต.ราษฎร์พฒันา อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14661) 14661 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานเปล่ียนระเบยีงอาคาร เปล่ียนหลงคา อ่างล้างมือโรงเรียนบา้น
หนองกลางโคก ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14662) 14662 ซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีภายใน งานพืน้อาคาร โรงเรียนบา้นเหล่ากว้าง ต .ส้าโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 100,000              

 (14663) 14663 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช105/26 และแบบ สปช 105/29 งานหลังคา งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพธิ์
ชัย ต.โพธิ์ชัย อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14664) 14664 ซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนังหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย ต.ส้าโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 100,000              

 (14665) 14665 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย งานฝ้าเพดาน ประตู 3 ชุด หน้าต่าง 19 ชุดโรงเรียนกู่สันตรัตน์ ต.กู่สันตรัตน์ อ.
นาดูน จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14666) 14666 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 งานพืน้หอ้งเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองฮี ต .เมืองเตา 
อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14667) 14667 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา ต .ขามปอ้ม อ.วาปปีทมุ จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14668) 14668 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้กระเบือ้งเรียบ เกรดเอโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี
 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14669) 14669 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานฝาผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองสนมดอนต้ิว ต .ก้ามป ูอ.พยัคฆภมูิพสัิย 
จ.มหาสารคาม

98,000                

 (14670) 14670 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ีย งานผนังหอ้งเรียน งานเปล่ียนประตู 8 บาน หน้าต่าง 20 บานโรงเรียนบา้นแก่น
เทา่ ต.โพธิ์ชัย อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14671) 14671 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 103  งานหลังคาโรงเรียนบา้นแวงเหล่าเก่าน้อย ต.แคน อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 100,000              

 (14672) 14672 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้ง เกรดเอโรงเรียนบา้นหนองแก ต .ลานสะแก อ.พยัคฆภมูิ
พสัิย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14673) 14673 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานบนัไดโรงเรียนบา้นดงเย็น ต .ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม 99,000                

 (14674) 14674 ซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ สูง เปล่ียนประตู 16 ชุด หน้าต่างหอ้งเรียน 9 ชุดโรงเรียนบา้นหนองผง ต.ดงยาง อ.นาดูน
 จ.มหาสารคาม

99,900                

 (14675) 14675 ซ่อมแซมอาคาร สปช 202/26 เปล่ียนประตู หน้าต่าง ผนังคอนกรีต ซ่อมแซมอาคาร สปช 105/26 งานทาสี
โรงเรียนบา้นกระยอมหนองเด่ิน ต.หนองแสง อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

99,000                

 (14676) 14676 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง เปล่ียนเสา 13 ต้น งานพืน้ ซ่อมแซมหอ้งส้วม งานหลังคา สุขภณัฑ์โรงเรียนบา้น
หวัดง ต.หวัดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

146,000              

 (14677) 14677 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สูง และอาคารเรียน ป.1ฉ เต้ีย งานผนังหอ้งเรียน งานทาสีหอ้งเรียน และ
ซ่อมแซมส้วม งานปพูืน้กระเบือ้ง งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นส้าโรง ต .ส้าโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

147,000              

 (14678) 14678 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานฝ้าเพดาน รางน้้าโรงเรียนบา้นบุง่ง้าว ต .แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 147,500              



     หนา้ที ่612

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14679) 14679 ซ่อมแซมอาคาร สปช 102/26 งานหลังคา ซ่อมแซอาคารเรียน สปช 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้น

หนองบวัคูสองหอ้ง ต.หนองบวัแก้ว อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม
150,000              

 (14680) 14680 ซ่อมแซมหอ้งประชุม ไอซีท ีงานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองเม็ก ต .หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 97,000                

 (14681) 14681 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นเหล่าหมากค้า ต.นาภ ูอ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14682) 14682 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังโรงเรียนบา้นหนองปา้น ต .หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 149,500              
 (14683) 14683 ซ่อมแซมหอ้งส้วม งานหลังคา งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นขี้เหล็ก ต .เวียงสะอาด อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.

มหาสารคาม
100,000              

 (14684) 14684 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา และงานสีโรงเรียนบา้นหนองแสงทุม่ยาว ต .หนองบวัแก้ว
 อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14685) 14685 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหน้าต่าง งานสี และหน้าต่างโรงเรียนบา้นเก่าน้อยชาดปา่โนนเพก็
 ต.หนองบวัแก้ว อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14686) 14686 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนบา้นทพัปา่จิก ต .ราษฎร์เจริญ 
อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14687) 14687 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ งานร้ือถอนประตู งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นแก่นทา้ว ต .เม็กด้า อ.พยัคฆ
ภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14688) 14688 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ งานร้ือถอน งานสี และ รางระบายน้้าโรงเรียนบา้นหนองไผ่ด้ามขวาน ต .หนองไผ่ 
อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14689) 14689 ซ่อมแซมโรงอาหารแบบ สปช 201/2526 งานประตู งานสี งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นขามเรียน ต .หนองบวั 
อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14690) 14690 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ งานร้ือถอนประตู งานประตูโรงเรียนบา้นจอมพะลาน ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภมูิพสัิย 
จ.มหาสารคาม

93,300                

 (14691) 14691 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานหลังคาและงานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองหนิ ต .หวัดง อ.นาดูน 
จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14692) 14692 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช งานหลังคา  งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นหนองทุม่ ต .หนองทุม่ อ.วาปปีทมุ
 จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14693) 14693 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา งานประตูโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ ต .ขามเรียน อ.ยางสีสุ
ราช จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14694) 14694 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 103/26 งานรือถอน งานหลังคา งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเหล่า ต .เม็กด้า 
อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14695) 14695 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโคกใหญ่วิทยา ต .แคน อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14696) 14696 ซ่อมแซมร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นเสือโก้ก ต.เสือโก้ก อ.วาปปีทมุ จ.

มหาสารคาม
149,600              

 (14697) 14697 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองผือ ต .ก้ามป ูอ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14698) 14698 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองกกหนองยาว ต .เมืองเสือ อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.

มหาสารคาม
100,000              

 (14699) 14699 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นดงบากหนองตาเต็น ต .ภารแอ่น อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14700) 14700 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหวังัว ต .หนองแสง อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 99,100                
 (14701) 14701 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต .หนองไฮ อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 99,100                
 (14702) 14702 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นตาลอก ต .เม็กด้า อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              



     หนา้ที ่613

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14703) 14703 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นก่อ ต.ดงใหญ่ อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 99,000                
 (14704) 14704 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน สปช . 105/29 โรงเรียนบา้นโคกล่ามวิทยา ต.หนองบวั อ.พยัคฆภมูิพสัิย 

จ.มหาสารคาม
99,900                

 (14705) 14705 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นเหล่าน้อย ต .นาสีนวล อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม 99,900                
 (14706) 14706 ซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นโคกก่องโคกสูงหนองแต้ ต .หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14707) 14707 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหมากหม้อโนนเกษตร ต .หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 96,300                

 (14708) 14708 ซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหวัช้าง ต .นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 93,900                
 (14709) 14709 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต .หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14710) 14710 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองคูม่วง ต .หนองไฮ อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14711) 14711 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองจิก ต.บา้นกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14712) 14712 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหวัช้างโคกม่วง ต .บา้นกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 99,900                
 (14713) 14713 ซ่อมแซมส้วมแบบ 406โรงเรียนบา้นหนองนาใน ต.หนองบวั อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม 99,000                
 (14714) 14714 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนหนองกุงวิทยา ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 149,900              
 (14715) 14715 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์18 ต.โพธิ์ชัย อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 99,900                
 (14716) 14716 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นเหล่าจั่น ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14717) 14717 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบา้นหนองแกวิทยา ต .หวัเรือ อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 99,900                
 (14718) 14718 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองหว้าเฒ่า ต.หนองบวั อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14719) 14719 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองบวัน้อย ต .ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 99,900                
 (14720) 14720 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนน ต.ขามปอ้ม อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14721) 14721 ซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโนนบอ่ ต .เมืองเตา อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม 99,900                
 (14722) 14722 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหลุบควันเมืองหงส์ ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14723) 14723 ซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นโดน ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14724) 14724 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบา้นเปล่งโนนกระยอม ต .แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 99,900                

 (14725) 14725 ซ่อมแซมฐานเสาธงและปา้ยชื่อโรงเรียนโรงเรียนบา้นสระบวั ต .กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 99,900                
 (14726) 14726 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองแดง ต .หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 99,000                
 (14727) 14727 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 99,000                
 (14728) 14728 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นสระแก้วหนองคู ต.งัวบา อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 99,900                
 (14729) 14729 ซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหว้ยหนิ (ศิลาคามส้่าผดุง) ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14730) 14730 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองแคน ต .เมืองเสือ อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14731) 14731 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโคกเพิม่โคกกลาง ต .หวัดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14732) 14732 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนชุมชนนาสีนวล ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14733) 14733 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นเม็กน้อยหนองไผ่ ต .เม็กด้า อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14734) 14734 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนเขวาหนองแสง ต .หนองทุม่ อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14735) 14735 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองคูไชยหนองขาม ต .หนองแสง อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14736) 14736 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นโสกยาง ต .หนองแสง อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14737) 14737 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14738) 14738 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบา้นศาลา ต .นาภ ูอ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 99,900                
 (14739) 14739 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นโคกยาว ต .ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 100,000              



     หนา้ที ่614

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14740) 14740 ซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 149,200              

 (14741) 14741 ซ่อมแซมส้วม งานสุขภณัฑ์ ซ่อมแซมโรงจอดรถ ซ่อมแซมร่องระบายน้้า ซ่อมแซมหอ้งพสัดุโรงเรียนสพป .
มหาสารคาม เขต 2 ต.หนองแสง อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

300,000              

 (14742) 14742 ปกูระเบือ้ง ทาสีอาคารเอนกประสงค์ สปช .201/26โรงเรียนบา้นโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี ต.หนองเหล็ก อ.
โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14743) 14743 ซ่อมผนังอาคารเรียนไม้อัดสักหน้า 4มม.คราวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) ต.เขื่อน อ.โกสุม
พสัิย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14744) 14744 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวและอื่นๆโรงเรียนบา้นขามเปีย้ ต .กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 146,800              
 (14745) 14745 ปพูืน้กระเบือ้นหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ สปช .105/29โรงเรียนบา้นดอนกลอยหนองยาง ต .หวัขวาง อ.โกสุม

พสัิย จ.มหาสารคาม
150,000              

 (14746) 14746 ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ สปช .102/26 และ สปช.105/29โรงเรียนบา้นหนองกุงวันดีประชา
สรรค์ ต.แก้งแก อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14747) 14747 ปกูระเบือ้งใต้ถุนอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงถนน คสล.ขนาด 4*36 ตร.ม.โรงเรียนบา้นผักแว่น ต.เหล่า
ดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14748) 14748 เปล่ียนสังกะสีเปน็แผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นค้อ ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14749) 14749 เปล่ียนเสา ฝาผนัง หลังคาแผ่นเหล็ก ยกระดับพืน้ บา้นพกัครูโรงเรียนบา้นสร้างแก้ว ต .เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.

มหาสารคาม
150,000              

 (14750) 14750 เปล่ียนหลังคาเปน็แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบา้นโคกสูง ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14751) 14751 เปล่ียนผนัง ทาสีอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ.เต้ียโรงเรียนบา้นหนองคลองหวัขัว ต .กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14752) 14752 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ สปช.104/26โรงเรียนบา้นหนองนาไร่เดียว ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.

มหาสารคาม
150,000              

 (14753) 14753 ทาสีน้้ามันอาคารเรียน ป 1 ฉ เต้ียโรงเรียนบา้นโนนสัง ต.หนองบอน อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 71,500                
 (14754) 14754 เปล่ียนบานประตูไม้สักทบึ อาคารเรียน 6 บาน ใส่กระจกและอุปกรณ์ครบชุดโรงเรียนบา้นโคกกลางน้้าจั้นจอมศรี

 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14755) 14755 เปล่ียนสังกะสีลุกฟกูลอนใหญ่  เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นหนองบอน ต.
เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

98,000                

 (14756) 14756 อาคารเรียน ป.1 ฉ  เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่าง ทาสีผนังหอ้งโรงเรียนบา้นหนองแหน ต .นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.
มหาสารคาม

150,000              

 (14757) 14757 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม ยาว 52 ม. หนา 0.20 ม.โรงเรียนบา้นหนองกุง ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.
มหาสารคาม

150,000              

 (14758) 14758 ปพูืน้อาคารอเนกประสงค์ แบสามัญ 312 ปพูืน้อาคารเรียน ป1ฉ.สูง/3 เปล่ียนฝ้ากระเบือ้ง อาคารเรียน ป.1ฉสูง/
3โรงเรียนบา้นนาล้อมโคกสว่าง ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14759) 14759 เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งแผ่นเรียบ หนา 6 มม.โรงเรียนบา้นผ้า ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14760) 14760 ปรับปรุงอาคารเรียน เปล่ียนพืน้ วงกบหน้าต่าง ฉาบผนัง ทาสี อาคารเรียน ป .1ฉ.สูงโรงเรียนบา้นวังกุง ต.เขวาไร่ 

อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม
150,000              

 (14761) 14761 ท้าร้ัวคอนกรีตมาตรฐาน 9 ก้อนโรงเรียนบา้นหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 150,000              

 (14762) 14762 เทพืน้คอนกรีตหนา 10 ซม.โรงเรียนบา้นสีดาสระแก้ว ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14763) 14763 เปล่ียนประตูบานทงึไม้เนือ้แข็ง 10 บาน เปล่ียนหน้าต่างบานทบึไม้เนือ้แข็ง 60 บาน อาคารเรียน ป.1ฉ.สูง

โรงเรียนบา้นกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
100,000              



     หนา้ที ่615

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14764) 14764 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)กว้าง 4 ม.โรงเรียนบา้นโสกกาว ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14765) 14765 ซ่อมแซมผนังอาคารเรียน ป.1ฉ เต้ียโรงเรียนบา้นทพิโสต ต .ดอนกลาง อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14766) 14766 ปกูระเบือ้งอาคารเรียน สปช .105/29 โรงเรียนบา้นโจดบวับาน ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14767) 14767 เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กใต้ถุนอาคารโรงเรียนบา้นหนองสระพงัโนนสะอาด ต .เขวาไร่ อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              

 (14768) 14768 เปล่ียนประตู ทาสี เทพืน้คอนกรีตอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/2556โรงเรียนบา้นหนองบญุชู ต.กู่ทอง อ.เชียง
ยืน จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14769) 14769 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล้กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ อาคารเรียน ป.1ฉสูงโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง ต.โพนงาม
 อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14770) 14770 ปกูระเบือ้งเคลือบเซรามิกโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14771) 14771 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดรอนเคลือบสี แผ่นเหล็กรีดรอนเคลือบอะลูซิงค์ เปล่ียนรางน้้าสังกะสี อาคารเรียนแบบ

 ป.1 เต้ียโรงเรียนบา้นหนองไห ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14772) 14772 เปล่ียนเสา คสล.    เปล่ียนกระเบือ้ง  เปล่ียนน๊อต  เทพืน้คสล.โรงเรียนบา้นหว้ยแคนโนนสูง ต.หนองแวง อ.กุดรัง
 จ.มหาสารคาม

131,000              

 (14773) 14773 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทพัม้าดอนหนัแวงวิทยา ต .นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14774) 14774 ร้ือ มุงหลังคา ฝ้าเพดานอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบา้นหนองแสง ต .หว้ยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14775) 14775 เปล่ียนหลังคาสังกะสี เทพืน้หอประชุม ทาสีต้นเสาและผนัง อาคารหอประชุมโรงเรียนบา้นม่วงน้อย ต.แพง อ.

โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14776) 14776 เปล่ียนประตู  หน้าต่าง ผนังไม้เฌอร่าโรงเรียนบา้นทนัดู่เหนือ ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14777) 14777 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนเมืองประชาสรรค์ ต.ยางทา่แจ้ง อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14778) 14778 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองมะเม้า ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14779) 14779 เปล่ียนหน้าต่าง ทาสีอาคารเรียนแบบ สปช.103/26โรงเรียนบา้นหนองหอย ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 82,200                

 (14780) 14780 ทาสีภายใน และภายนอกอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหญ้าขาว ต .หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14781) 14781 เทพืน้ถนนคอนกรีตเสริมเหล้กโรงเรียนบา้นเหล่าหนองแคน ต.เหล่า อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14782) 14782 เทพืน้ ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตู อาคารเรียน/อาคารประกอบโรงเรียนบา้นปา่เปา้ ต .ยางน้อย อ.โกสุมพสัิย จ.

มหาสารคาม
98,000                

 (14783) 14783 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ เปล่ียนฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบ ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหวันาค้าโนน
สมบติั ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14784) 14784 ถมดิน เทพืน้อาคารโรงฝึกงาน แบบ 312โรงเรียนชุมชนบา้นกุดปลาดุก ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14785) 14785 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เต้ียโรงเรียนบา้นวังจาน ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14786) 14786 เปล่ียนหน้าต่างกระจก ทาสี เปล่ียนระบบควบคุมไฟฟา้ อุปกรณ์สายไฟ หลอดไฟ  อาคารเรียน สปช.105/29

โรงเรียนบา้นหนองบอนหวัหนองเหล่ายาว ต.หนองบอน อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม
78,000                

 (14787) 14787 ร้ือถอนฝาไม้พร้อมโครงคร่าว ตีผนังไม้ซ้อนเกล็ดอาคารเรียนแบบ ป.ฉโรงเรียนจินดาอารมณ์ ต.ดอนเงิน อ.เชียง
ยืน จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14788) 14788 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเหล่าพอ่หา ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14789) 14789 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14790) 14790 ปพูืน้กระเบือ้ง ฉาบผนังอาคารประกอบ แบบ สปช .201/26โรงเรียนบา้นสะอาดดอนเงิน ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน 

จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14791) 14791 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองเหล็ก ต .หนองเหล็ก อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              



     หนา้ที ่616

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14792) 14792 ก่อผนังอิฐมญ  เปล่ียนประตูไฟเบอร์ เปล่ียนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นเลิงใต้ ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพสัิย จ.

มหาสารคาม
150,000              

 (14793) 14793 - เทพืน้ซ่อมแซมถนนคอนกรีตในโรงเรียน และปพูืน้ ทาสีโรงอาหารโรงเรียนบา้นโพน ต .โพนทอง อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม

150,000              

 (14794) 14794 เปล่ียนวงกบ เปล่ียนประตู หน้าต่าง เปล่ียนผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดโรงเรียนบา้นหนองมันปลา ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14795) 14795 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาลอนคู่  เปล่ียนรางน้้าสังกะสี เปล่ียนบานประตูไม้อัด  อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  
ทาสีาภยในภายนอก อาคารเรียน แบบ สปช .105/29โรงเรียนบา้นเลิงแฝกบวัแก้ว ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14796) 14796 ทาสีอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หลังโรงเรียนบา้นดอนจ้าปาดอนสวรรค์ ต.โพนงาม อ.โกสุมพสัิย 
จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14797) 14797 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเทพืน้วางตะแกรงเหล็กโรงเรียนบา้นหนองซอน ต .หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14798) 14798 ร้ัวคอนกรีต ชนิดฐานรากโรงเรียนบา้นโชคชัย ต .หวัขวาง อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14799) 14799 เปล่ียนหลังคา เปน็แบบเหล็กรีดเคลือบสี ครอบมุม เชิงชายไม้แข็งอาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ียโรงเรียนบา้นขีหนองจิก

 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14800) 14800 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟา้ อาคารประกอบโรงฝึกงาน 102/27
โรงเรียนบา้นเข็งมิตรภาพที ่139 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14801) 14801 ซ่อมแซมผนังอาคารวางโคงเหล็กปา้ยชื่อโรงเรียนโรงเรียนบา้นบอ่แก ต .เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14802) 14802 ก่ออิฐฉาบปนู 2 ด้าน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหนิแหเ่สริมศิลป ์ต .วังยาว อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14803) 14803 มุงหลังคาเหล็กรีด ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบา้นแฝกโนนส้าราญ ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.

มหาสารคาม
150,000              

 (14804) 14804 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นยางสินไชย หนองหาด ต .เหล่า อ.โกสุมพสัิย จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14805) 14805 เปล่ียนฝ้าเพดาน ป.1 ฉ เต้ียโรงเรียนบา้นหนองแวงสวนกล้วย ต .หนองเหล็ก อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14806) 14806 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14807) 14807 ลาน คสล.หนา 10 ซม.โรงเรียนบา้นแพงหนองเหนือ ต.แพง อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14808) 14808 เปล่ียนประตูหอ้งน้้า ปกูระเบือ้งทาสี ติดต้ังระบบน้้าโรงเรียนบา้นหวัขัว ต .แก้งแก อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14809) 14809 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบา้นวังยาววิทยายน ต.วังยาว อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14810) 14810 ทาสี เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนฝาผนังโรงเรียนบา้นหนองแคน ต.หว้ยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14811) 14811 ปกูระเบือ้ง ระเยียง บนัได ทาสี อาคาร ป .1 ฉ เต้ียโรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม 

จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14812) 14812 เปล่ียนหลังคาสังกะสีลูกฟกูลอนใหญ่โรงเรียนบา้นโพนทอง ต.แหใ่ต้ อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 99,000                
 (14813) 14813 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นส้มกบ ต .เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14814) 14814 เปลียนผนังยิปซ่ัมบอร์ด คร่าวไม้เนือ้แข็ง ทาสี อาคาร ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบา้นม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา ต .โพนงาม 

อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14815) 14815 เปล่ียนหลังคาเหล็กเคลือบอลูซ้ิงค์  อาคารบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน 
จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14816) 14816 ซ่อทแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโนนง้ิว ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14817) 14817 เปล่ียนหลังคาเปน็เหล็กรีด ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นหนองแวง ต .เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.

มหาสารคาม
100,000              

 (14818) 14818 เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก อาคาร สปช.104/26โรงเรียนบา้นโคกข่า ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 98,700                



     หนา้ที ่617

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14819) 14819 ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ต .นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14820) 14820 เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนหลังคาเปน็แบบเหล็กรีดอาคารเอนกประสงค์ สปช.201/2556โรงเรียนบา้นบะหลวง

หนองแวง ต.วังยาว อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14821) 14821 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นเขวาสะดืออิสาน ต .เหล่า อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14822) 14822 ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นกุดเม็ก ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14823) 14823 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช .201/26โรงเรียนบา้นกู่ทอง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.

มหาสารคาม
100,000              

 (14824) 14824 ปกูระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ทาสีผนังอาคารโรงเรียนบา้นคุยแพง ต .หนองบวั อ.โกสุมพสัิย จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14825) 14825 เปล่ียนผนังไม้ส้าเร็จรูป อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ.สูงโรงเรียนบา้นหนองโดน ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14826) 14826 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช .205/26โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเทีย่งวิทยากร ต .หนองกุงสวรรค์

 อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม
150,000              

 (14827) 14827 เปล่ียกระเบือ้งหลังคาเหล็กเคลือบอลูซ้ิงค์ อาคาร ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบา้นโนนสูงวังขอนจิก ต.หนองเหล็ก อ.โกสุม
พสัิย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14828) 14828 ปูพ่ืน้กระเบือ้งเคลือบอาคารเรียน สปช .105/29โรงเรียนบา้นคุยเชือก ต.หนองบวั อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14829) 14829 ติดต้ังตาข่ายเหล็กพร้อมโครงเหล็ก ปกูระเบือ้งเคลือบ อาคารโรงอาหารโรงเรียนบา้นส้าโรงหวันาโนนจันทร์หอม 

ต.หว้ยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
149,800              

 (14830) 14830 เปล่ียนหลังคาเหล็กเคลือบอลูซ้ิงค์ ครอบมุม อาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ียโรงเรียนบา้นหนองเขื่อน ต.เขวาไร่ อ.โกสุม
พสัิย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14831) 14831 เปล่ียนฝาผนังไม่เชอร่า ไม่โคลง หน้าต่างประตูโรงเรียนบา้นหนองแวงสหคามวิทย์ ต .หนองแวง อ.กุดรัง จ.
มหาสารคาม

150,000              

 (14832) 14832 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209 ต.หวัขวาง อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 200,000              
 (14833) 14833 ทาสีอาคารเรียน ป.1ฉ เต้ียโรงเรียนบา้นโนนคัดเค้าคุยกอก ต.แหใ่ต้ อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14834) 14834 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน แบบ ป .1 ฉ.เต้ียโรงเรียนบา้นศรีสุข ต.หวัขวาง อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14835) 14835 ซ่อมแซมผนังไม้ ทาสี ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14836) 14836 เปล่ียนฝ้า เชิงชาย ประตูบานไม้ รางน้้าสังกะสี ทาสีอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.เต้ียโรงเรียนบา้นคุยโพธิ์ ต.หวัขวาง 

อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14837) 14837 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดเคลือบอะลูซิงค์ อาคารเรียน โรงเรียนบา้นแทน่โนนหนองคู ต.เหล่า อ.โกสุมพสัิย จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14838) 14838 เปล่ียนประตู หลังคาสังกะสีลอนไทย  ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นสว่างยางทา่แจ้ง ต .ยางทา่แจ้ง อ.โกสุมพสัิย จ.
มหาสารคาม

150,000              

 (14839) 14839 เปล่ียนเสาอาคาร เทพืน้ เปล่ียนโคลงหลังคา และสังกะสีเหล็กเคลือบอลูซ้ิงค์ อาคารบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นดอน
สันติ ต.แหใ่ต้ อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม

85,000                

 (14840) 14840 ปพูืน้หนิขัดส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นโนนนกหอ ต.ยางน้อย อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14841) 14841 เปล่ียนผนังเปน้แบบไม้อัดสักหนา คร่าวไม้เนือ้แข็งด้านเดียวอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูงโรงเรียนบา้นยาง

ใหญ่ ต.ยางน้อย อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม
98,700                

 (14842) 14842 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองปลาเข็ง ต .หนองบวั อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14843) 14843 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซ่ิงค์โรงเรียนบา้นโนนเนาว์ ต.เขื่อน อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14844) 14844 เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่ออาคารหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นโนนเมืองสองคอน ต .แพง อ.โกสุมพสัิย จ.

มหาสารคาม
150,000              

 (14845) 14845 เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นจอมทอง ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 100,000              



     หนา้ที ่618

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14846) 14846 เปล่ียนหลังคาเปน็แบบเหล็กรีดเคลือบอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บา้นมะโม) ต.หนองซอน อ.

เชียงยืน จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14847) 14847 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดรอนเคลือบอะลูซ่ิงค์โรงเรียนบา้นปลาเดิดปลาปดัส้าโรง ต.ยางทา่แจ้ง อ.โกสุมพสัิย จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14848) 14848 ซ่อมแซมผนังหอ้งเรียนไม้เนือ้แข็ง ไม้อัด ทาสีผนัง อาคารเรียน ป .1 ฉ เต้ียโรงเรียนบา้นกุดจอก ต.หนองกุง อ.ชื่น
ชม จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14849) 14849 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 เมตรโรงเรียนบา้นไพศาล (ล้ีลอยอุทศิ) ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 100,000              

 (14850) 14850 ทาสีอาคารเรียน ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบา้นปา่ปอ ต.แหใ่ต้ อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 99,000                
 (14851) 14851 เปล่ียนไม้ฝา ไม้เซนต์อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.เต้ียโรงเรียนบา้นเมืองเพง็ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 99,900                
 (14852) 14852 ปพูืน้กระเบือ้งเคือบ เทพืน้ปนูปรับระดับขัดหยาบโรงเรียนบา้นแก้งขิงแคง ต .แก้งแก อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              

 (14853) 14853 เปล่ียนสังกะสีเหล็กรีดลอนเคลือบสี  เปล่ียนคลอบมุมโรงเรียนบา้นหนองชาด ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 100,000              

 (14854) 14854 เปล่ียนสังกะสี เปล่ียนฝ้า เปล่ียนไม้ฝาเฌอร่าโรงเรียนบา้นแหบ่ริหารวิทย์ ต.แหใ่ต้ อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 150,000              

 (14855) 14855 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองล่าม ต .เหล่าบวับาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14856) 14856  เทพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบ ก่อผนัง ทาสีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นทา่เด่ือ ต .หนองบอน อ.โกสุมพสัิย จ.

มหาสารคาม
100,000              

 (14857) 14857 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตรโรงเรียนบา้นจานโนนสูง ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม

150,000              

 (14858) 14858 เปล่ียนเหล็กประปา เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดเคลือบ เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์ อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เต้ีย
โรงเรียนบา้นหนองบวัเรียน ต.ยางทา่แจ้ง อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14859) 14859 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นหมากมายโพธิ์ทอง ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสัิย จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14860) 14860 เทพืน้ ยกระดับอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบา้นสังข์ทอง ต.หวัขวาง อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14861) 14861 เปล่ียนหน้าต่างประตู วงบ ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นโนนศรีสวัสด์ิโนนสวรรค์ ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 99,900                

 (14862) 14862 ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนประตู เปล่ียนสายไฟ หลอดไฟโรงเรียนบา้นเชียงยืน ต .เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 200,000              

 (14863) 14863 เปล่ียนหลังคาสังกะสี โครงไม้หลังคา เสา ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีอาคารประกอบ (โรงอาหาร)โรงเรียนบา้นวังโพน ต.
เขวาไร่ อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (14864) 14864 เทพืน้ซเมนต์ ปรับสนาม ท้าลานกีฬาโรงเรียนกระบากวิทยาคาร ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14865) 14865 เปล่ียนไม้ฝา ทาสีอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.สูงโรงเรียนบา้นแบก (แบกสมบรูณ์วิทย์) ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.

มหาสารคาม
150,000              

 (14866) 14866 เปล่ียนบานหน้าต่าง วงกบ  บานเกล็ดโรงเรียนบา้นศรีอรุณ ต .หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 99,900                
 (14867) 14867 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเหล่าโพธิ์ ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14868) 14868 เปล่ียนหลังคาเหล็กเคลือบอลูซ้ิงค์ อาคารเรียน ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบา้นหวัช้าง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14869) 14869 เปล่ียนผนังอาคารเรียนด้านหลังและด้านข้าง  เปล่ียนพืน้หอ้งเรียน อาคารแบบ ป .1ฉ.เต้ียโรงเรียนบา้นนาทอง ต.

นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
100,000              



     หนา้ที ่619

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14870) 14870 เปล่ียนเสาคอนกรีตเสริมเหล้ก  เปล่ียนประตู  ทาสีโรงเรียนบา้นยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              

 (14871) 14871 ซ่อมแซมผนังอาคารเรียน เปล่ียนประตู หน้าต่างอลูมิเนีย่มโรงเรียนบา้นผือ ต .หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 100,000              

 (14872) 14872 บผุนังหอ้งเรียน ป.1 ฉ  ไม้อัดหนาโรงเรียนบา้นกอกหนองผือ ต.หนองบวั อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14873) 14873 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สพช .203/2534โรงเรียนบา้นเหล่าหนองบวัดอนโพธิ์ ต.เหล่า

บวับาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14874) 14874 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนอนุบาลชื่นชม ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14875) 14875 ปรับปรุงผนังอาคารคอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นโนนราษโีคกล่าม ต .เขวาไร่

 อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14876) 14876 เปล่ียนฝ้าเพดาน เสาไม้เนือ้แข็ง ลูกบนัได ทาสี อาคารเรียน ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .เขวาไร่ อ.โกสุม
พสัิย จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14877) 14877 เปล่ียนหลังคาเหล็กเคลือบอลูซ้ิงค์ อาคารเรียน ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบา้นโสกคลอง ต .เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.
มหาสารคาม

150,000              

 (14878) 14878 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบขนาด 16X16 นิว้ อาคารเรียน ป.1 ฉ โรงเรียนบา้นน้้าจ้อย ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพสัิย จ.
มหาสารคาม

100,000              

 (14879) 14879 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาลอนคู่ คลอบสัน อาคารเรียน สปช .102/26โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต.แหใ่ต้ อ.โกสุมพสัิย
 จ.มหาสารคาม

79,000                

 (14880) 14880 ทาสีอาคารเรียน ป.1ฉ สูง 842 ตารางเมตรโรงเรียนบา้นแหเ่หนือ ต .หนองบอน อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14881) 14881 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน 105/29โรงเรียนบา้นหนิแหโ่นนเมืองน้อย ต .หนองบวั อ.โกสุมพสัิย จ.

มหาสารคาม
100,000              

 (14882) 14882 เปล่ียนประตูเหล็กปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นโนนทนั ต .กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.
มหาสารคาม

96,000                

 (14883) 14883 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นเลิงบวั ต .เลิงใต้ อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 100,000              
 (14884) 14884 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองโก ต .แพง อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 150,000              
 (14885) 14885 เปล่ียนหลังคาเหล็กเคลือบอลูซ้ิงค์ อาคารเรียน ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบา้นแก่งโกสุมทา่งาม ต .หวัขวาง อ.โกสุมพสัิย 

จ.มหาสารคาม
100,000              

 (14886) 14886 เปล่ียนผนังไม้ ไม้พืน้ทางเดินระเบยีง อาคารเรียน ป.1 ฉ เต้ียโรงเรียนบา้นหนองเด่ิน ต.เหล่าบวับาน อ.เชียงยืน 
จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14887) 14887 ซ่อมแซมผนังหอ้งเรียน และพืน้ทางเดินระเบยีงอาคาร ป .1 ฉ เต้ียโรงเรียนบา้นทา่กระเสริม ต .เสือเฒ่า อ.เชียงยืน
 จ.มหาสารคาม

100,000              

 (14888) 14888 ปรับปรุงซ่อมแซมปอ้มยามรักษาความปลอดภยั ซ่อมแซมร้ัวด้านหน้าส้านักงานเขต ปา้ยประชาสัมพนัธ์ และที่
พกัพนักงานขับรถยนต์โรงเรียนสพป.มหาสารคาม เขต 3 ต.หวัขวาง อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม

300,000              

 (14889) 14889 อาคารเรียน สปช.2/28  งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนมุกดาลัย ต .มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 200,000              
 (14890) 14890 อาคารเรียน งานผนัง  งานหน้าต่าง ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นสามขามิตรภาพ 3 ต.ค้าปา่หลาย อ.เมืองมุกดาหาร 

จ.มุกดาหาร
150,000              

 (14891) 14891 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานร้ือถอนประตู หน้าต่าง งานประตู หน้าต่าง ทาสี หลังคาบงัแดดโรงเรียนค้าอา
ฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา ต.ค้าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

149,000              

 (14892) 14892 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้  งานผนัง  งานทาสีโรงเรียนบา้นโค้งส้าราญ ต .ค้าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร 
จ.มุกดาหาร

100,000              



     หนา้ที ่620

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14893) 14893 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานผนัง บล็อคก่อผนัง วงกบไม้แดง  งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดง

มัน ต.ค้าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
100,000              

 (14894) 14894 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหน้าต่าง ประตู ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นเหล่าคราม ต.ค้าอาฮวน อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

150,000              

 (14895) 14895 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานพืน้ปกูระเบือ้ง หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .บา้นโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              

 (14896) 14896 อาคารเรียน ป 1 ข/250 งานประตูไม้บานทบึเนือ้แข็ง งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นค้าบง2 ต.ดงเย็น 
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

100,000              

 (14897) 14897 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นโคกขามเลียน ต .ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร

150,000              

 (14898) 14898 งานหน้าต่าง ประตู ทาสี โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพณิบา้นโคกตะแบง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14899) 14899 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานผนังก่อผนังคอนกรีตฉาบปนูเรียบ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นดง ต .บา้นแก้ง อ.

ดอนตาล จ.มุกดาหาร
100,000              

 (14900) 14900 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคากันสาด ประตูโรงเรียนชุมชนนาโสก ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร

150,000              

 (14901) 14901 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นโคกสว่าง1 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล 
จ.มุกดาหาร

100,000              

 (14902) 14902 งานหลังคา งานพืน้ไม้ โรงเรียนบา้นหนองน้้าเต้า ต .นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14903) 14903 โรงอาหาร งานหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง ประตู ช่องระบายอากาศโรงเรียนบา้นโนนเกษม ต .นิคมค้าสร้อย อ.นิคมค้า

สร้อย จ.มุกดาหาร
100,000              

 (14904) 14904 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานพืน้ปกูระเบือ้ง เทพืน้คอนกรีต ฝาผนังโรงเรียนบา้นค้าผักหนอกสงเปอืย ต .บางทรายใหญ่
 อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

100,000              

 (14905) 14905 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง หลังคาโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ ต .บางทรายใหญ่ อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

100,000              

 (14906) 14906 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานประตู บานหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนชุมชนบา้นหนองแวงน้อย ต .
โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร

147,000              

 (14907) 14907 อาคารเรียน นพ002 งานมุง้ลวด  งานฝ้า งานประตูโรงเรียนบา้นจอมมณีใต้ ต .ผ่ึงแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร

100,000              

 (14908) 14908 อาคารเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองนกเขียน ต .ร่มเกล้า อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14909) 14909 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง เทพืน้คอนกรีต หลังคา กันสาดโรงเรียนบา้นสงเปอืยเหนือ ต .ดง

มอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
150,000              

 (14910) 14910 อาคารเรียน ป.1ฉ และ สปช.105  งานเปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นหว้ยกอก1 ต.นากอก อ.นิคมค้าสร้อย จ.
มุกดาหาร

100,000              

 (14911) 14911 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยยางจอมมณี ต .ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14912) 14912 อาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นน้้าเทีย่ง2 ต.นากอก อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14913) 14913 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ปกูระเบือ้ง , ประตู พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นกุดแข้ ต.กุดแข้ อ.เมือง

มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
150,000              

 (14914) 14914 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 หอ้งน้้า  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นนาถ่อน ต .โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร

150,000              

 (14915) 14915 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาโสกน้อย ต .โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              



     หนา้ที ่621

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14916) 14916 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง อาคารเรียน สปช .105/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาอุดม

 ต.นาอุดม อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
150,000              

 (14917) 14917 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานร้ือถอนผนัง ประตู เคร่ืองสุขภณัฑ์ งานหลังคา เทพืน้ทางเทา้ ปพูืน้กระเบือ้ง 
ผนังกระเบือ้งเคลือบ ประตู เคร่ืองสุขภณัฑ์ ทาสีโรงเรียนบา้นม่วงหกั ต .โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

100,000              

 (14918) 14918 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับระดับพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นขอนแก่น ต .นาอุดม อ.นิคมค้าสร้อย จ.
มุกดาหาร

100,000              

 (14919) 14919 อาคารเรียน 104/26 สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุดโง้ง ต .มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร

150,000              

 (14920) 14920 อาคารเรียน ร้ือผนัง งานผนัง ปพูืน้กระเบือ้ง งานหลังคา ประตู  ทาสีโรงเรียนบา้นดานค้า ต .มุกดาหาร อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

100,000              

 (14921) 14921 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นศูนย์ไหม ต .มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร

100,000              

 (14922) 14922 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นค้าไหล ต .นาอุดม อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14923) 14923 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี ปพูืน้กระเบือ้ง หลังคาบงัแดด หลังคาโรงเรียนบา้นเหมืองบา่ ต .ค้าอาฮวน อ.

เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
100,000              

 (14924) 14924 อาคารเรียน นพ201 งานประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นโนนสะอาด2 ต.หนองแวง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 100,000              

 (14925) 14925 อาคาเรียน อาคารประกอบ งานประตูโรงเรียนบา้นเหล่า ต .ต้าบลบา้นเหล่า อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 150,000              
 (14926) 14926 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโสก ต .ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 150,000              
 (14927) 14927 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานประตู หน้าต่าง ทาสี โรงเรียนบา้นค้อ ต.บา้นค้อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 150,000              
 (14928) 14928 อาคารเรียน สปช.105/29  งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบา้นนาหนิกอง ต .กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 150,000              
 (14929) 14929 อาคารเรียนหอ้งอนุบาล ติดต้ังผ้าทบีาร์ กระจกบานสไลด์ ติดต้ังหน้าต่างบานเล่ือน ติดต้ังกระจ้าตาข่ายโรงเรียน

บา้นดงยาง1 ต.บา้นค้อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
100,000              

 (14930) 14930 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้ง  โรงเรียนบา้นปากช่อง ต .กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14931) 14931 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นดอนปา่แคน ต .โพนงาม อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 100,000              

 (14932) 14932 อาคารเรียน ป.1ฉ งานประตู หน้าต่าง ทาสี ผนังคอนกรีต ประตู เหล็กม้วน ฝ้าเพดานโรงเรียนหมูบ่า้นปา่ไม้ ต .
กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

100,000              

 (14933) 14933 อาคารเรียน สปช.105/26 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นตูมหวาน ต .โพนงาม อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 150,000              
 (14934) 14934 อาคาร 017 งานพืน้ปกูระเบือ้ง ผนังกระเบือ้งเคลือบ , อาคาร สปช.103/26 งานเสาเหล็ก หลังคาโรงเรียนบา้น

โพนงาม ต.โพนงาม อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
150,000              

 (14935) 14935 อาคารเรียน ป.1ฉ, สปช.105/29, อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหนองสระพงัทอง ต .
โพนงาม อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

100,000              

 (14936) 14936 อาคารเรียน สปช.105/29 งานประตู ทาสีโรงเรียนหว้ยตาเปอะ ต.บา้นค้อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 150,000              
 (14937) 14937 อาคารเรียนอาคาร ป.1ก งานประตู หน้าต่าง โรงเรียนชุมชนบา้นค้าชะอี ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 150,000              
 (14938) 14938 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าบอ่ดง ต .หนองบวั อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14939) 14939 อาคารประกอบ ปรับระดับพืน้ ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นย้อมพฒันา ต .ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 100,000              

 (14940) 14940 อาคารเรียน 4 หอ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหว้านใหญ่ ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 150,000              
 (14941) 14941 อาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นสองคอน ต .ปง่ขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 100,000              



     หนา้ที ่622

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14942) 14942 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง ผนังคอนกรีต  งานประตูโรงเรียนบา้นคันแท ต .หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14943) 14943 อาคารเรียน งานหน้าต่างอลูมิเนียม เคร่ืองสุขภณัฑ์ หอ้งอนุบาลโรงเรียนชุมชนศรีบญุเรือง ต .ศรีบญุเรือง อ.เมือง

มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
150,000              

 (14944) 14944 อาคารเรียน แบบ นพ002 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาหนองแคน ต .หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14945) 14945 อาคารเรียนอนุบาล งานหลังคา รางน้้า ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นค้าพอก 1 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.

มุกดาหาร
150,000              

 (14946) 14946 อาคารเรียน สปช.101/26 งานร้ือถอนผนัง ประตู งานฝาผนัง ประตู ปกูระเบือ้ง หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นแก้ง
ช้างเนียม ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

100,000              

 (14947) 14947 อาคารเรียน สปช.105/29 (2หลัง) งานร้ือถอนฝ้าเพดาน งานพืน้ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียน ป .1 ฉ 
งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นง้ิว ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

150,000              

 (14948) 14948 อาคารเรียน สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้ง งานประตู ทาสีโรงเรียนบา้นหนองกะปาด ต .ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.
มุกดาหาร

100,000              

 (14949) 14949 อาคารเรียน สปช.103/26 ปพูืน้กระเบือ้ง งานประตูไม้เนือ้แข็ง ทาสีน้้ามัน สีพลาสติกโรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .
หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

100,000              

 (14950) 14950 อาคาร แบบ สปช.105/26 ปพูืน้ งานประตูโรงเรียนบา้นหว้ยทราย1 ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 150,000              
 (14951) 14951 อาคารเรียน สปช.104/26 งานพืน้ถมดิน งานผนัง งานประตูโรงเรียนบา้นค้าพี ้ต .บา้นเปา้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 100,000              

 (14952) 14952 โรงอาหาร งานฝาผนัง ฝ้าเพดาน หลังคาโรงเรียนบา้นกลาง ต .ค้าบก อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14953) 14953 อาคารเรียน งานร้ือถอนผนัง ประตู งานฝาผนัง ประตู ปกูระเบือ้ง หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นเหล่าน้อย ต .หนอง

สูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
100,000              

 (14954) 14954 อาคารเรียน ป.1ซ งานหลังคา  บานประตูโรงเรียนค้าบกราษฎร์นุกูล ต.ค้าบก อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14955) 14955 อาคารเรียน ป.1 ฉ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาม่วง ต .ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14956) 14956 อาคารเรียน สปช.203/26 งานฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเหล่าปา่เปด้ ต .นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.

มุกดาหาร
150,000              

 (14957) 14957 อาคารเรียน (หอ้งสมุด)งานฝ้าเพดาน เหล็กดัดหน้าต่าง ประตูโรงเรียนบา้นบาก2 ต.บา้นบาก อ.ดอนตาล จ.
มุกดาหาร

149,000              

 (14958) 14958 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหน้าต่าง  ทาสีโรงเรียนบา้นนายาง ต .บา้นบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14959) 14959 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝาผนังหอ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหนองเอี่ยน ต .หนองเอี่ยน อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 150,000              
 (14960) 14960 อาคารเรียน สปช.102/26 งานกระเบือ้งปพูืน้ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นนาหลวง1 ต.หนองเอี่ยน อ.ค้าชะอี จ.

มุกดาหาร
100,000              

 (14961) 14961 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองบอน ต .บา้นบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14962) 14962 อาคารเรียน ป 1 ฉ งานร้ือถอนหลังคา งานหลังคาสังกะสี งานบานประตูหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง โรงเรียนบา้นเหล่า

สร้างถ่อ ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
100,000              

 (14963) 14963 อาคารเรียน สปช.105/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นภผูาหอมพฒันา ต .นาสะเม็ง อ.ดอนตาล 
จ.มุกดาหาร

100,000              

 (14964) 14964 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาทาม ต .ปา่ไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 150,000              
 (14965) 14965 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคา ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นนามน ต.ปา่ไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14966) 14966 อาคารเรียน สปช.105/29 (หอ้งเรียนและหอ้งปฏบิติัการ )งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ ต .นาสะ

เม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
150,000              

 (14967) 14967 ลานอเนกประสงค์ งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยทราย2 ต.ปา่ไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14968) 14968 หอ้งสมุด งานฝ้า งานประตู ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นทา่ไค้ ต .นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 150,000              



     หนา้ที ่623

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14969) 14969 อาคารเรียน สปช.101/26 สปช.105/29 งานหน้าต่างอลูมิเนียม ฝาผนังคอนกรีต เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนแก้งนา

บอนพทิยาสรรค์ ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
150,000              

 (14970) 14970 อาคารเรียนหอ้งอนุบาล หอ้งศิลปะ ปพูืน้กระเบือ้ง งานฝาผนังโรงเรียนสยามกลการ 4 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.
มุกดาหาร

150,000              

 (14971) 14971 นพ.002 หอ้งสมุด งานหลังคา รางน้้าฝน โรงเรียนบา้นโนนสังข์ศรี ต .บา้นซ่ง อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 150,000              
 (14972) 14972 อาคารเรียน สปช.104/26 (หอ้งสมุด) งานประตู ฝาผนังโรงเรียนบา้นหนองยาง ต .ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.

มุกดาหาร
150,000              

 (14973) 14973 อาคารเรียน (หอ้งจริยธรรม, หอ้งอาเซียน) ส้วมนักเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้ง ผนังบกุระเบือ้ง งานเดินทอ่น้้า
โรงเรียนบา้นนาปุง่ ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

100,000              

 (14974) 14974 อาคารเรียน หอ้งสมุด งานฝ้าเพดาน ผนังอิฐบล๊อก พืน้ปกูระเบือ้ง ประตูโรงเรียนบา้นเหล่าดง ต .หนองบวั อ.ดง
หลวง จ.มุกดาหาร

100,000              

 (14975) 14975 หอ้งโสตทศันูปกรณ์  งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาแพงโคกน้้าสร้าง ต .หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14976) 14976 อาคารเรียน สปช.104/26(หอ้งคอมพวิเตอร์) งานประตู หน้าต่าง ทาสี โรงเรียนบา้นบาก1 ต.ค้าบก อ.ค้าชะอี จ.

มุกดาหาร
100,000              

 (14977) 14977 อาคารเรียน สปช.102/2526 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นหว้ยกอก2 ต.ดอนตาล อ.
ดอนตาล จ.มุกดาหาร

100,000              

 (14978) 14978 อาคารเรียน ป.1ฉ งานทาสีโรงเรียนบา้นนาค้าน้อย1 ต.บา้นแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14979) 14979 อาคารเรียน ป.1 ฉ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นกกไฮโนนน้้าค้า ต .ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14980) 14980 อาคารเรียน ป.1ฉ งานร้ือถอนฝาผนัง  งานฝาผนังโรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต .โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 150,000              
 (14981) 14981 หอ้งส้วม งานเสาคอนกรีต  หลังคา ประตู สุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นนายอ ต .เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14982) 14982 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี, นพ.002 งานประตู, บา้นพกัภารโรง งานปพูืน้กระเบือ้ง โถส้วม อ่างล้างหน้า

 พืน้ไม้ หลังคาโรงเรียนบา้นโนนศรี ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
100,000              

 (14983) 14983 อาคารเรียน งานทาสี, ส้วมนักเรียน งานหลังคา โถส้วมนัง่ยอง เทพืน้ทางเทา้ ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นบุง่
อุทยั ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

100,000              

 (14984) 14984 อาคารเรียน สปช.104/26 ป.1 ฉ งานฝ้าเพดาน ทาสี เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นเหล่าแขมทอง ต .เหล่าหมี อ.
ดอนตาล จ.มุกดาหาร

100,000              

 (14985) 14985 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนแก้งโนนค้าประชาสรรค์ ต.ค้าปา่หลาย อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

150,000              

 (14986) 14986 อาคารโรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นม่วงไข่ ต .นิคมค้าสร้อย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14987) 14987 อาคารเรียน สปช.105/29  งานทาสีโรงเรียนบา้นค้าสร้อย ต.นิคมค้าสร้อย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 150,000              
 (14988) 14988 อาคารเรียน ป.1 ช งานทาสี, อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้าปา่หลาย ต .ค้าปา่หลาย อ.

เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
150,000              

 (14989) 14989 อาคารเรียน สปช.104/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาเสือหลายหนองยอ ต .ค้าปา่หลายา อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร

150,000              

 (14990) 14990 อาคารโรงอาหาร งานตาข่ายช่องลม ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้าเขือง ต .ค้าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร

99,500                

 (14991) 14991 ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบา้นด่านมน ต.นิคมค้าสร้อย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 100,000              
 (14992) 14992 อาคารโรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้ง งานหลังคา งานหลังคาลอนเคลือบโรงเรียนบา้นค้าเม็ก ต .ค้าอาฮวน อ.เมือง

มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
97,000                

 (14993) 14993 อาคารเรียน งานประตู ปรับระดับพืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นภแูผงม้า ต .นิคมค้าสร้อย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 149,700              



     หนา้ที ่624

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (14994) 14994 อาคารเรียน สปช.104/26 งานหลังคากันสาดโรงเรียนบา้นโนนสะอาด1 ต.ค้าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.

มุกดาหาร
100,000              

 (14995) 14995 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/2526 งานกระจกบานเล่ือน ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์ ทาสีน้้าภายนอก อาคาร สปช .
102/2526 งานกระเบือ้งลอนคู่ ทาสีภายนอก ทาสีน้้ามันส้าหรับโรงเรียนบา้นพงัคอง ต .บา้นโคก อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

150,000              

 (14996) 14996 อาคารเรียน งานหลังคา ปรับปรุงพืน้คอนกรีตโรงเรียนค้าแฮดประชาสรรค์ ต .กกแดง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 149,000              

 (14997) 14997 อาคารเรียน สปช ป 1 ฉ งานร้ือถอนหลังคาฝ้าเพดาน ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นดงเย็น ต.ดง
เย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

150,000              

 (14998) 14998 อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้านางโอก ต .ร่มเกล้า อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 150,000              
 (14999) 14999 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปง่โพน ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15000) 15000 อาคารเรียน ป.1ฉ งานร้ือถอนหลังคา ฝ้าเพดาน งานหลังคา ประตู ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นโพนสวาง ต .ดง

เย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
145,000              

 (15001) 15001 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นสามขัว ต .ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15002) 15002 อาคารเรียนหอ้งสมุด งานฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช .102/26 งานฝ้าเพดาน ทาสี อาคาเรียน สปช.104/29 

งานหน้าต่าง ทาสี อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นบะ ต .กกแดง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
100,000              

 (15003) 15003 โรงอาหาร งานหลังคา เทพืน้ขัดหยาบ พืน้ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดาน เสาคอนกรีต โถปสัสวะโรงเรียนบา้นนาโด่ ต .นา
โสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

100,000              

 (15004) 15004 อาคารเรียน ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาหวัภ ูต .นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15005) 15005 อาคารเอนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้ง ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นปา่แดง ต .กกแดง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 100,000              

 (15006) 15006 อาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองหอยปา่หวาย ต .บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร

150,000              

 (15007) 15007 อาคารเรียน ร้ือหลัง งานหลังคา  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม ต .ผ่ึงแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15008) 15008 อาคารเรียน สปช.002 งานรางระบายน้้าฝน ทอ่ระบายน้้า ทาสี หอ้งส้วม สปช .601/26 งานหลังคาหอ้งน้้า

โรงเรียนบา้นหนองสระพงั ต.กกแดง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
100,000              

 (15009) 15009 าคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน หลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นผ่ึงแดด ต .ผ่ึงแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15010) 15010 อาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีโรงเรียนบา้นอุ่มไผ่ ต.กกแดง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15011) 15011 อาคารเรียน ป.1 ฉ งาน หลังคา ทาสี รางน้้าฝนโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต .ผ่ึงแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              

 (15012) 15012 อาคารเรียน สปช.105/29 คอนกรีตหุม้เสาเหล็ก งานหลังคา โรงเรียนบา้นไร่ ต .ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร

100,000              

 (15013) 15013 อาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีภายในภายนอก อาคารเรียน สปช .104/26 ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบา้นค้าบง1 ต.
โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร

150,000              

 (15014) 15014 ส้วมนักเรียน งานหลังคา ทาสี ประตู โถส้วมนัง่ราบราดน้้าโรงเรียนบา้นแก่นเต่า ต .โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร 
จ.มุกดาหาร

97,000                

 (15015) 15015 อาคารเรียน สปช.104/26 งานหลังคา ปรับปรุงร้ัว ทาสี ปรับปรุงพืน้สนาม BBLโรงเรียนบา้นค้าพอก2 ต.โชคชัย 
อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร

99,000                

 (15016) 15016 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นดงยาง2 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              
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 (15017) 15017 อาคารเรียน สปช.104/29 อาคารเอนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนิคมร่มเกล้า ต .ร่มเกล้า อ.นิคม

ค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
100,000              

 (15018) 15018 อาคารเรียน นพ.002 งานหลังคากันสาดโรงเรียนค้าสายทองวิทยา ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15019) 15019 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง งานรงน้้า งานหลังคาโรงเรียนบ้ารุงพงศ์อุปถัมภ ์ต .โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย จ.

มุกดาหาร
200,000              

 (15020) 15020 หอประชุม งานหลังคาโรงเรียนบา้นน้้าเทีย่งวันครู 2501 ต.น้้าเทีย่ง อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 200,000              
 (15021) 15021 อาคารเรียน ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาสองเหมือง ต .นากอก อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15022) 15022 อาคารเอนกประสงค์ ร้ือหลังคา งานหลัง ทาสี โรงเรียนบา้นซ่ง ต .บา้นซ่ง อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15023) 15023 อาคารเอนกประสงค์ งานฝ้า ซ่อมบา้นพกัครู งานหลังคาโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 ต.นาอุดม อ.นิคม

ค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
150,000              

 (15024) 15024 อาคารเรียน สปช 105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นม่วง ต.บา้นเหล่า อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15025) 15025 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองเอี่ยนดง 'ราษฎร์สงเคราะห์' ต.น้้าเทีย่ง อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15026) 15026 อาคารเรียน สปช.105/29 (2หลัง) งานรางน้้าฝน ฝ้าเพดาน หลังคาโรงเรียนบา้นปา่เตย ต .นาอุดม อ.นิคมค้า

สร้อย จ.มุกดาหาร
150,000              

 (15027) 15027 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี, อาคารเรียน นพ.002 งานทาสีโรงเรียนบา้นแฝก ต.โพนงาม อ.ค้าชะอี จ.
มุกดาหาร

100,000              

 (15028) 15028 อาคารเรียน งานหลังคา ปพูืน้ ทาสีโรงเรียนปง่แดงวิทยาคม ต .หนองแวง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15029) 15029 ส้วมนักเรียน งานร้ือถอนหลังคา งานหลังคา เคร่ืองสุขภณัฑ์ ปพูืน้กระเบือ้ง ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นโนนสว่าง 1 

ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
100,000              

 (15030) 15030 อาคารเรียน นพ.002 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยล้าโมง ต .ค้าบก อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15031) 15031 อาคารโรงอาหาร(อาคารเอนกประสงค์) ร้ือหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน ต.หนองแวง อ.

นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
100,000              

 (15032) 15032 อาคารเรียน สปช.105/26 งานทาสีอาคารโรงเรียนหนองข่าประชาอุทศิ ต.หนองแวง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 100,000              

 (15033) 15033 อาคาร สปช.202/26 ร้ือหลังคา งานหลังคา ปพูืน้ โรงเรียนบา้นหนองบง ต .หนองเอี่ยน อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15034) 15034 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นหนองแวงใหญ่ ต .หนองแวง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15035) 15035 อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองไฮ ต .เหล่าสร้างถ่อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15036) 15036 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบา้นดงหลวง ต .ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15037) 15037 อาคารโรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ต .นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15038) 15038 หอ้งส้วม  งานประตู ผนัง สุขภณัฑ์ ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเปยีด ต .ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15039) 15039 อาคาร ป.1 ฉ 3หอ้ง ทาสี อาคาร ป.1 ฉ 4 หอ้ง ทาสี อาคาร สปช.102/28 ทาสีโรงเรียนบา้นโคกพฒันา ต.นาสะ

เม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
100,000              

 (15040) 15040 อาคารเรียน สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นนาสะโน ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15041) 15041 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน  ทาสี โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบา้นกกตูม ต .กกตูม อ.ดงหลวง จ.

มุกดาหาร
150,000              

 (15042) 15042 อาคารโรงอาหาร งานร้ือถอนหลังคา งานเสา ทาสีโครงสร้างโรงเรียนบา้นหนองกระยัง ต .นาสะเม็ง อ.ดอนตาล 
จ.มุกดาหาร

98,500                

 (15043) 15043 อาคารเรียน งานร้ือถอน หลังคา งานโครงหลังคา  หลังคาโรงเรียนสยามกลการ 5 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร

100,000              

 (15044) 15044 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นสานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 150,000              
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 (15045) 15045 อาคารเรียน สปช.102/26 ทาสีอาคาร อาคาร สปช.104/26 ทาสีอาคาร ป.1 ฉ. ทาสีอาคาร งานซ่อมอาคารเรียน

โรงเรียนบา้นนาปง่ ต.ปา่ไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
150,000              

 (15046) 15046 อาคารเรียน งานหลังคา งานเสา งานปพูืน้โรงเรียนบา้นก้านเหลืองดง ต .หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15047) 15047 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน ทาสี, อาคารเรียน ป.1ฉ งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนสวาท ต .

ปา่ไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
150,000              

 (15048) 15048 อาคารเรียน สปช.103/26 งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นต้ิวราษฎร์อุทศิ ต.พงัแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15049) 15049 อาคารเรียน ป.1ฉ ร้ือฝาผนัง งานผนังโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15050) 15050 หอประชุม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพนไฮ ต .หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15051) 15051 อาคารหอประชุม งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นแก้ง2 ต.บา้นแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15052) 15052 อาคารเรียน สปช.104/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นมะนาว ต.พงัแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15053) 15053 อาคารเรียน สปช.103/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองคอง ต .พงัแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15054) 15054 อาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกหนองหล่ม ต .โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 149,600              
 (15055) 15055 อาคารเรียน สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนพระราชทานบา้นหนองหมู ต.พงัแดง อ.ดงหลวง จ.

มุกดาหาร
100,000              

 (15056) 15056 อาคารเรียน สปช.202 เทพืน้คอนกรีต รางน้้าฝน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้าดู่ ต .บา้นแก้ง อ.ดอนตาล จ.
มุกดาหาร

100,000              

 (15057) 15057 อาคารโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวั ต .หนองบวั อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15058) 15058 อาคาร สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นชะโนด 2 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15059) 15059 อาคารอเนกประสงค์ งานประตูเหล็กบานยืด ทาสี อ้างล้างหน้าโรงเรียนบา้นนาโปน้อย ต .มุกดาหาร อ.เมือง

มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
100,000              

 (15060) 15060 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานบนัไดไม้โรงเรียนบา้นหนองหนาว ต .หนองบวั อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15061) 15061 อาคารเรียน ป.1ฉ บา้นพกัครู งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นนาขามปอ้มวิทยาคม ต .ปง่ขาม อ.หว้านใหญ่ จ.

มุกดาหาร
100,000              

 (15062) 15062 อาคารส้านักงาน งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสพป.มุกดาหาร ต.ถนนวิวิธสุรการ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 300,000              
 (15063) 15063 อาคารเรียน งานเสา งานหลังคา ทาสีโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา ต.ดงหมู อ.หว้าน

ใหญ่ จ.มุกดาหาร
150,000              

 (15064) 15064 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนหนองผือดอนม่วง ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15065) 15065 อาคารเรียน งานฝ้ายิบซัม งานกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหว้านน้อย ต .หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 100,000              

 (15066) 15066 อาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนเมืองพาลุกากรภมูิ ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15067) 15067 อาคารเรียน งานเทพืน้คอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้ง หลังคาโรงเรียนบา้นชะโนด 1 ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 150,000              

 (15068) 15068 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นทรายทอง ต .บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15069) 15069 อาคารเรียน  งานทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนสว่าง 2 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15070) 15070 อาคารเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแคนนาจาน ต .ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15071) 15071 อาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร นพ017 งานฝ้าเพดาน ทาสี ประตูโรงเรียนชุมชนบา้นบางทรายน้อย ต.บาง

ทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
100,000              

 (15072) 15072 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15073) 15073 อาคารเอนกประสงค์ งานร้ือหลังคา งานหลังคาโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง ต .หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.

มุกดาหาร
150,000              

 (15074) 15074 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา อาคาร ป .1 ฉ งานประตูโรงเรียนบา้นบุง่ ต.ภวูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 150,000              



     หนา้ที ่627

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15075) 15075 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นวังนอง ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15076) 15076 อาคารเรียน งานปพูืน้กระเบือ้ง หลังคาบงัแดดโรงเรียนนาค้าน้อยวิทยา ต .มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.

มุกดาหาร
100,000              

 (15077) 15077 อาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีน้้ามันส้าหรับไม้  อาคาร สปช.104/26 ทาสีภายในโรงเรียนบา้นหนองโอใหญ่ ต.โนนยาง
 อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

100,000              

 (15078) 15078 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้ง นพ.002 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นพรานอ้น ต .ค้าอาฮวน อ.
เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

150,000              

 (15079) 15079 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกหนิกอง ต .หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15080) 15080 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานฝ้าเพดาน ฝาผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นเปา้ปา่แสด ต .บา้นเปา้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15081) 15081 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานร้ือถอนหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาสองหอ้ง ต .ค้าปา่หลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.

มุกดาหาร
100,000              

 (15082) 15082 อาคารเรียน สปช.104/26 งานกระเบือ้งหลังคาคอนคู พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นภ ูต .บา้นเปา้ อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร

100,000              

 (15083) 15083 อาคารเรียน  งานหลังคาสังกะสีโรงเรียนบา้นแวง ต .หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15084) 15084 อาคารเรียนแบบ นพ002 งานหลังคา รางน้้าฝน ประตูโรงเรียนบา้นหลุบปึง้ ต .หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 100,000              

 (15085) 15085 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานปพูืน้กระเบือ้ง หน้าต่างเหล็กดัด เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นดงมอน ต .ดงมอน อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

150,000              

 (15086) 15086 อาคารเรียน สปช.2/28 งานทาสีโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 200,000              
 (15087) 15087 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้ง สปช.150/26 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปง่เปอืย ต .นาโสก อ.

เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
150,000              

 (15088) 15088 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 งานทาสี เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นปา่หวาย ต .บา้นโคก อ.เมืองมุกดาหาร 
จ.มุกดาหาร

100,000              

 (15089) 15089 อาคารเรียน สปช.105/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกสว่าง2 ต.หนองเอี่ยน อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 99,400                
 (15090) 15090 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นค้าฮี ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15091) 15091 อาคารโรงฝึกงาน งานร้ือฝาผนัง  ร้ือเสา  ก่อผนังอิฐ โรงเรียนบา้นโนนตูม ต .ผ่ึงแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              

 (15092) 15092 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นค้าผ้ึง ต.ผ่ึงแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15093) 15093 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นกุดแข้ใต้ ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15094) 15094 อาคารเรียน สปช.105/29  งานหลังคา งานปพูืน้โรงเรียนชุมชนดอนตาล ต .ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15095) 15095 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นนากอก ต .นากอก อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15096) 15096 อาคารเอนกประสงค์  งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคก2 ต.บา้นค้อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15097) 15097 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโพนแดง ต .ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 149,500              
 (15098) 15098 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ถมดินโรงเรียนบา้นแก้งนาง ต .กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15099) 15099 อาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้ง ประตูม้วนโรงเรียนบา้นนาโปใหญ่ -โคกสุวรรณ ต.มุกดาหาร อ.

เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
150,000              

 (15100) 15100 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนร่มเกล้า ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15101) 15101 อาคารเรียน อาคารประกอบ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นนาดีโคกสวาท ต .ปง่ขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15102) 15102 บา้นพกัครู งานประตู หน้าต่าง  หลังคาโรงเรียนบา้นปา่ไร่ ต .ปา่ไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15103) 15103 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นปง่ขาม ต .ปง่ขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15104) 15104 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้คอนกรีต  โรงเรียนบา้นวังไฮ ต .ภวูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 99,000                



     หนา้ที ่628

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15105) 15105 อาคารเรียน สปช.105/26 (หอ้งโสตทศันูปกรณ์) กรอบบานอลูมิเนียม บานเล่ือนประตู ปพูืน้กระเบือ้ง อาคาร

เรียน สปช.ป.1 ค เทพืน้คอนกรีต  สปช. ป.1ฉ สีน้้ามันส้าหรับงานไม้โรงเรียนบา้นหนองแวง ต.บา้นโคก อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

150,000              

 (15106) 15106 บา้นพกัครู งานหลังคา ฝาผนังโรงเรียนบา้นฝ่ังแดง ต .พาังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15107) 15107 บา้นพกัครู งานร้ือหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบา้นขามปอ้ม ต .บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15108) 15108 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นส้มปอ่ย "รอดนุกูล" ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15109) 15109 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นนาตะแบง1 ต.ค้าปา่หลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 149,000              
 (15110) 15110 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานผนัง คอนกรีต ทาสีโรงเรียนบา้นโคก1 ต.บา้นโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              

 (15111) 15111 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นนาดี2 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 99,000                
 (15112) 15112 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานประตู กันสาด พืน้คอนกรีต ปกูระเบือ้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บา้นแข้) ต.

บา้นค้อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
100,000              

 (15113) 15113 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานผนังคอนกรีต ลวดหนามโรงเรียนบา้นภลู้อม ต .บา้นบาก อ.ดอนตาล จ.
มุกดาหาร

100,000              

 (15114) 15114 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองเม็ก ต.ปา่ไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15115) 15115 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานผนังคอนกรีต ทาสีโรงเรียนบา้นภวูง ต .บา้นแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15116) 15116 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานเสา คอนกรีต ลวดหนามโรงเรียนบา้นเหล่าหมี ต .เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.

มุกดาหาร
150,000              

 (15117) 15117 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานเสา คอนกรีต ผนังคอนกรีตโรงเรียนบา้นทา่หว้ยค้า ต .เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.
มุกดาหาร

100,000              

 (15118) 15118 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นปา่พยอม ต .เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15119) 15119 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน เสาร้ัวโรงเรียนบา้นนาหลวง2 ต.กกแดง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15120) 15120 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียน งานเสา ทาสีโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์(บา้นด่านยาว) ต.นากอก อ.นิคมค้าสร้อย 

จ.มุกดาหาร
100,000              

 (15121) 15121 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียนบา้นนาหลัก ต.พาังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15122) 15122 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ คอนกรีตโรงเรียนบา้นสงเปอืย ต .

บา้นโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
150,000              

 (15123) 15123 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นค้าฮีสาขาดอนม่วงพฒันา ต .โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร

100,000              

 (15124) 15124 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองแอก ต .บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 100,000              
 (15125) 15125 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน คาน เสา คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นนาค้าน้อย2 ต.ค้าปา่หลาย อ.เมือง

มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
100,000              

 (15126) 15126 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานปพูืน้กระเบือ้ง หลังคากันสาดโรงเรียนบา้นนาตะแบง 2 ต.ภวูง อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร

100,000              

 (15127) 15127 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานเทพืน้คอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนโพนทราย ต .โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร

150,000              

 (15128) 15128 อาคารเรียนนอาคารประกอบ งานปพูืน้กระเบือ้ง รางระบายน้้าโรงเรียนบา้นขัวสูง ต .กกตูม อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร

100,000              

 (15129) 15129 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา ทาสี บนัไดโรงเรียนบา้นโนนยาง ต .โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 150,000              
 (15130) 15130 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานปพูืน้กระเบือ้ง ประตูเหล็กม้วน ทาสีโรงเรียนบา้นดอนม่วย ต .บางทรายใหญ่ อ.

เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
100,000              



     หนา้ที ่629

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15131) 15131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบา้นทา่หนิส้ม ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
100,000              

 (15132) 15132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแม่สุริน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15133) 15133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแม่สะเปใ่ต้ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15134) 15134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแม่ลาก๊ะ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15135) 15135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแม่โข่จู ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15136) 15136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นมะหนิหลวง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15137) 15137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแม่กิ๊ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15138) 15138 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว้ยส้าน ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15139) 15139 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนหว้ยต้นนุน่วิทยา ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15140) 15140 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว้ยนา ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15141) 15141 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนตชด.บ้ารุงที ่60 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15142) 15142 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นวนาหลวง ต.ถ้า้ลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15143) 15143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหวัปอน ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15144) 15144 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแม่หาด ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15145) 15145 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแม่ออ ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15146) 15146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว่าโน ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15147) 15147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแม่แจ๊ะ ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15148) 15148 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแม่โกปี ่ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15149) 15149 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 100,000              
 (15150) 15150 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามคสล.โรงเรียนบา้นแม่อูคอหลวง ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 100,000              
 (15151) 15151 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบา้นหวัแม่สุริน ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
100,000              
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 (15152) 15152 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบา้นพฒันา ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
100,000              

 (15153) 15153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นนาง้ิว ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15154) 15154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นค้าสุข ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15155) 15155 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแพมบก ต.ทุง่ยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15156) 15156 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นสบแพม ต.ทุง่ยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15157) 15157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแม่อีแลบ ต.ทุง่ยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15158) 15158 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นปางปงึราษฎร์บ้ารุง ต .ทุง่ยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15159) 15159 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแม่เหมืองหลวง ต.โปง่สา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15160) 15160 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ ต.โปง่สา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15161) 15161 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแกงหอม สาขาบา้นม้ง ต .เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15162) 15162 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นสบสา ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15163) 15163 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นผาส้าราญ ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15164) 15164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว้ยหมีศรีสวัสด์ิ ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15165) 15165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแกงหอม ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15166) 15166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นปางแปก ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15167) 15167 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นไทรงาม ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15168) 15168 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นดอยผีลู ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15169) 15169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นดอยผีลู สาขาบา้นในของ ต .แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15170) 15170 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นปา่ยาง ต .แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15171) 15171 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นน้้าปลามุง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              
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 (15172) 15172 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบา้นใหม่สหสัมพนัธ์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
100,000              

 (15173) 15173 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนชุมชนบา้นปางหมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15174) 15174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นกุงไม้สักมิตรภาพที ่98 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15175) 15175 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นสบสอย ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15176) 15176 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นไม้สะเป ่ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15177) 15177 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว้ยเด่ือ ต.ผาบอ่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15178) 15178 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โรงเรียนอนุบาลเมือง (ปา่ปุม๊ิตรภาพที ่29) ต.ผาบอ่ง อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15179) 15179 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว้ยโปง่กาน ต .ผาบอ่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15180) 15180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นน้้าเพยีงดิน ต.ผาบอ่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15181) 15181 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว้ยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ)์ ต.ผาบอ่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15182) 15182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นปา่ปุ ๊ฯ สาขาบา้นหว้ยแก้วล่าง ต .ผาบอ่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15183) 15183 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นน้้าส่อม ต.ผาบอ่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15184) 15184 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว้ยช่างค้า ส.บา้นหว้ยช่างเหล็ก ต.ผาบอ่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15185) 15185 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว้ยโปง่อ่อน ต .หมอกจ้าแป ่อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15186) 15186 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแม่สะงา ต.หมอกจ้าแป ่อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15187) 15187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหนองขาวกลาง ต .หว้ยปลิูง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15188) 15188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว้ยปมฝาด ต .หว้ยปลิูง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15189) 15189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว้ยปเูลย ต .หว้ยปลิูง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15190) 15190 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว้ยตอง ต .หว้ยปลิูง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15191) 15191 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหวัน้้าแม่ฮ่องสอน ต.หว้ยปลิูง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              
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 (15192) 15192 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบา้นหว้ยโปง่ ต .หว้ยโปง่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
100,000              

 (15193) 15193 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นยอดดอยวิทยา ต .หว้ยโปง่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15194) 15194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นกลาง ต.หว้ยโปง่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15195) 15195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแก่นฟา้ ต.หว้ยโปง่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15196) 15196 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว้ยช่างค้า ต.หว้ยโปง่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15197) 15197 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นไม้ซางหนาม ต.หว้ยโปง่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 100,000              
 (15198) 15198 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบา้นแม่จ๋า ต.หว้ยโปง่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
100,000              

 (15199) 15199 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหนองเขียว ต.หว้ยโปง่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15200) 15200 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นใหม่หว้ยหวาย ต.หว้ยโปง่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15201) 15201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นนาปลาจาด ต.หว้ยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15202) 15202 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหว้ยผ้ึง ต.หว้ยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 100,000              
 (15203) 15203 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบา้นคาหาน ต.หว้ยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
100,000              

 (15204) 15204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นเมืองแพม ต.ถ้า้ลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15205) 15205 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว้ยแหง้ ต .ถ้า้ลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15206) 15206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นนาปูป่อ้ม สาขาทุง่สาแล ต .นาปูป่อ้ม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15207) 15207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นน้้าฮูผาเส่ือ ต.นาปูป่อ้ม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15208) 15208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นซอแบะ ต.นาปูป่อ้ม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15209) 15209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นปางบอนวัฒนาคาร ต.นาปูป่อ้ม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15210) 15210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นทุง่หลวงวัฒนาคาร ต .นาปูป่อ้ม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15211) 15211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแม่ละนา ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15212) 15212 เทพืน้สนามเด็กเล่น คสล.โรงเรียนบา้นยาปา่แหน ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 100,000              
 (15213) 15213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบา้นหว้ยเฮ๊ียะ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
100,000              
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 (15214) 15214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบา้นน้้าริน ต.สบปอ่ง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
100,000              

 (15215) 15215 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นลุกปา่ก๊อ ต.ทุง่ยาว อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15216) 15216 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นกึ้ดสามสิบ ต.สบปอ่ง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15217) 15217 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนขุนยวม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15218) 15218 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15219) 15219 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองปอน ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15220) 15220 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหนองแหง้ ต .เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15221) 15221 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุดและร้ัวก้าแพงโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา ต .แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 150,000              
 (15222) 15222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบา้นปางตอง ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
150,000              

 (15223) 15223 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอ้าเภอขุนยวม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15224) 15224 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นทุง่ยาว ต.ทุง่ยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15225) 15225 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นทุง่โปง่มิตรภาพที ่78 ต.ทุง่ยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15226) 15226 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นโปง่สา ต.โปง่สา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15227) 15227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นขุนสาใน ต.โปง่สา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15228) 15228 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นเมืองแปง ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15229) 15229 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแม่นาเติง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15230) 15230 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหมอแปง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 150,000              
 (15231) 15231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ฮ้ี ต.แม่ฮ้ี อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
150,000              

 (15232) 15232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นแม่ปงิ ต.แม่ฮ้ี อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15233) 15233 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นน้้าฮู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15234) 15234 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นเวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              
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 (15235) 15235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
150,000              

 (15236) 15236 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอ้าเภอปาย ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15237) 15237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นทุง่กองมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15238) 15238 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นในสอย ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15239) 15239 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นสบปอ่ง ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15240) 15240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นใหม่ ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15241) 15241 ถนนคสลโรงเรียนบา้นทา่โปง่แดง ต .ผาบอ่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 150,000              
 (15242) 15242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนชุมชนบา้นผาบอ่ง ต .ผาบอ่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
150,000              

 (15243) 15243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชด้าริ ต .หมอกจ้าแป ่อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15244) 15244 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว้ยมะเขือส้ม ต.หมอกจ้าแป ่อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15245) 15245 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว้ยขาน ต.หมอกจ้าแป ่อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15246) 15246 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นนาปา่แปก ต.หมอกจ้าแป ่อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15247) 15247 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นรักไทย ต.หมอกจ้าแป ่อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15248) 15248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนชุมชนบา้นหมอกจ้าแป ่ต.หมอกจ้าแป ่อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15249) 15249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นหว้ยปลิูง ต.หว้ยปลิูง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15250) 15250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นปา่ลาน ต.หว้ยโปง่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15251) 15251 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนเสรีวิทยา ต.หว้ยโปง่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 150,000              
 (15252) 15252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบา้นหว้ยผาและหอ้งเรียนบา้นหว้ยสลอบ ต .หว้ยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
150,000              

 (15253) 15253 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บา้นแม่สุยะ) ต.หว้ยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15254) 15254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นถ้า้ลอด ต.ถ้า้ลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15255) 15255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นนาปูป่อ้ม ต .นาปูป่อ้ม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              
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 (15256) 15256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบา้นจ่าโบ ่ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
150,000              

 (15257) 15257 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบา้นปางคาม ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

142,200              

 (15258) 15258 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชด้าริ ต .สบปอ่ง อ.ปาง
มะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15259) 15259 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอ้าเภอปางมะผ้า ต.สบปอ่ง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15260) 15260 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ต.จองค้า อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

200,000              

 (15261) 15261 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ต.สบปอ่ง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

200,000              

 (15262) 15262 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

200,000              

 (15263) 15263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองค้า อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15264) 15264 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยผ้ึงใหม่ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15265) 15265 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15266) 15266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยปางผาง ต .แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15267) 15267 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผ้ึง) ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15268) 15268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยฮากไม้ใต้ ต.ปา่แป ๋อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15269) 15269 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15270) 15270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหวัลา ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15271) 15271 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยหมากหนุน ต.ทา่ผาปุม้ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15272) 15272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นต้นง้ิว ต.ปา่โปง่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15273) 15273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นต้นง้ิว สาขาบา้นหว้ยเหีย้ะ ต .ปา่โปง่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15274) 15274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่โถ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15275) 15275 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นทยิาเพอ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              



     หนา้ที ่636

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15276) 15276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย

โรงเรียนบา้นแม่แลบ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
150,000              

 (15277) 15277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นกองแปใต้ ต.ปา่โปง่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15278) 15278 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนรัตนประทปีวิทยา ต.ปา่แป ๋อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15279) 15279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่ปุน๋ ต.ปา่แป ๋อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15280) 15280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นคะปวง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15281) 15281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นปา่โปง ต.ปา่โปง่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15282) 15282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นปา่โปง สาขาบา้นกองแปเหนือ ต .ปา่โปง่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15283) 15283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยหา้ ต .หว้ยหอ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15284) 15284 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นซิวาเดอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15285) 15285 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15286) 15286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่เงา สาขาบา้นกองอูม ต .แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15287) 15287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นไร่วิทยา ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15288) 15288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นกะริคี ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15289) 15289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยผ้ึง ต.ทา่ผาปุม่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15290) 15290 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยกระต่าย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15291) 15291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นเลโคะ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15292) 15292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นจอซิเดอเหนือ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15293) 15293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นปา่หมาก ต.บา้นกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15294) 15294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่นาจางเหนือ ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15295) 15295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นนาดอย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              



     หนา้ที ่637

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15296) 15296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย

โรงเรียนชุมชนบา้นน้้าดิบ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
150,000              

 (15297) 15297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่ลามา ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15298) 15298 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นดงใหม่ ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15299) 15299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15300) 15300 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่ทะลุ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15301) 15301 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหวัแม่โถ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15302) 15302 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นผาเยอ ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15303) 15303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยไก่ปา่วิทยา ต .แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15304) 15304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนเจ้าพอ่หลวงอุปถัมภ ์10 ต.ปา่แป ๋อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15305) 15305 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยมะกอก ต .สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15306) 15306 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่ขีด ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15307) 15307 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยเด่ือ ต.ปา่แป ๋อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15308) 15308 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นทยิาเพอ สาขาบา้นหว้ยไชยยงค์ ต .สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15309) 15309 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นปูแ่ก้ว ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15310) 15310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยฮากไม้เหนือ ต.ปา่แป ๋อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15311) 15311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นทุง่แพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15312) 15312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่กองคา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15313) 15313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นขุนแม่ลา ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15314) 15314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่อมลาน ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15315) 15315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยกองมูล ต .สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              



     หนา้ที ่638

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15316) 15316 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย

โรงเรียนล่องแพวิทยา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
200,000              

 (15317) 15317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบา้นอุมโละ ต . อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15318) 15318 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นสาม ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15319) 15319 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่ลาย ต.ปา่โปง่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15320) 15320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่สวรรค์น้อย ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15321) 15321 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่หาด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15322) 15322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นอุมโละเหนือ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15323) 15323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นสันติสุข ต.ปา่แป ๋อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15324) 15324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บา้นโปง่) ต.บา้นกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15325) 15325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นฟกัทอง ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15326) 15326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่สวรรค์หลวง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15327) 15327 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่สะกั๊วะ ต.ทา่ผาปุม้ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15328) 15328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่ออกเหนือ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15329) 15329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่ต้อบใต้ ต.บา้นกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15330) 15330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่แพน้อย ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15331) 15331 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นจอมแจ้งมิตรภาพที ่193 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15332) 15332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่กะไน ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15333) 15333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยสิงห ์ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15334) 15334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่ละ ต.ปา่แป ๋อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15335) 15335 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนลุ่มน้้าวิทยา ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              



     หนา้ที ่639

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15336) 15336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย

โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บา้นดงหลวง-ดงน้อย ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
100,000              

 (15337) 15337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นละอูบ ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15338) 15338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนทองสวัสด์ิวิทยาคาร ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

200,000              

 (15339) 15339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นปา่แก่ ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15340) 15340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่หาร ต.บา้นกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15341) 15341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนดอนชัยวิทยา ต.บา้นกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15342) 15342 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่เกาะ ต.บา้นกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15343) 15343 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่แพหลวง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15344) 15344 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นดอยงาม ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15345) 15345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นกองก๋อย ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15346) 15346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยปลากั้ง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15347) 15347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นดูลาเปอ ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15348) 15348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นทา่ตาฝ่ัง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15349) 15349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นผาแดงหลวง ต .แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15350) 15350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่ปาง ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15351) 15351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่อุมพาย ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15352) 15352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยโผ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15353) 15353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่นาจาง ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15354) 15354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่อุมปอ๊ก ต.ปา่แป ๋อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15355) 15355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่โถใต้ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              



     หนา้ที ่640

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15356) 15356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย

โรงเรียนบา้นช่างหม้อ ต.ปา่แป ๋อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
100,000              

 (15357) 15357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่หลุย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15358) 15358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นสบหาร ต.บา้นกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15359) 15359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นขุนแม่ต้อบ ต.บา้นกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15360) 15360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นทฮืีอลือ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15361) 15361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นเวฬุวัน ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15362) 15362 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่งะ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15363) 15363 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่ฮุ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15364) 15364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15365) 15365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นอมพาย ต.ปา่แป ๋อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15366) 15366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่จอ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15367) 15367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยกุ้ง ต.ปา่โปง่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15368) 15368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นกอกหลวง ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15369) 15369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบา้นดง ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15370) 15370 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่ลิด ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15371) 15371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่ลาผาไหว ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15372) 15372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยกองเปา๊ะ ต .แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15373) 15373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแพะพทิยา ต.บา้นกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15374) 15374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นปา่หมากวิทยา ต .แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15375) 15375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นพระบาทหว้ยผ้ึง ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              



     หนา้ที ่641

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15376) 15376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย

โรงเรียนบา้นส้มปอ่ย ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
150,000              

 (15377) 15377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่จ๊าง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15378) 15378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยไม้ซาง ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15379) 15379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15380) 15380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่สะปึง๋ใต้ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15381) 15381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนชุมชนบา้นผาผ่า ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15382) 15382 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นอุมดาใต้ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15383) 15383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่อุมลอง ต.ปา่แป ๋อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15384) 15384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยกู่ปะ๊ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15385) 15385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่เกาะวิทยา ต.แมคะดวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15386) 15386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนอนุบาลบา้นแม่ลาน้อย ต.แหล่งพาณิชย์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15387) 15387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15388) 15388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นดงกู่ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15389) 15389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่สะลาบ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15390) 15390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยแหง้ ต .แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15391) 15391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นเครอะบอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15392) 15392 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยหมูพทิยา ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15393) 15393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่และ ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15394) 15394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยกองมูล สาขาบา้นขุนแม่คะตวน ต .สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15395) 15395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยกองมูล สาขาบา้นหว้ยทชิะ ต .สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              



     หนา้ที ่642

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15396) 15396 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย

โรงเรียนบา้นแม่แพ ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
150,000              

 (15397) 15397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่อุมลองหลวง ต.ปา่แป ๋อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15398) 15398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่เต๋ีย ต.ทา่ผาปุม้ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15399) 15399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยวอก ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15400) 15400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นหว้ยหอ้ม ต .แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15401) 15401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นโพซอ ต.เสาหนิ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15402) 15402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นบญุเลอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15403) 15403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่สะแมง ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15404) 15404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่ก๋อน ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15405) 15405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่แคะ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15406) 15406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นพะมอลอ ต.บา้นกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15407) 15407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นกลอเซโล ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15408) 15408 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นกอมูเดอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15409) 15409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่ตอละ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15410) 15410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บา้นทุง่พร้าว) ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15411) 15411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

300,000              

 (15412) 15412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่ต้อบเหนือ ต.บา้นกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15413) 15413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15414) 15414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่คะตวน ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15415) 15415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่กองแป ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              



     หนา้ที ่643

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15416) 15416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย

โรงเรียนบา้นหว้ยน้้าใส ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
100,000              

 (15417) 15417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

150,000              

 (15418) 15418 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบา้นแม่สุ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

100,000              

 (15419) 15419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นกุดน้้าใสจานบกน้อย ต .กุดน้้าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 150,000              
 (15420) 15420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบา้นแจนแลน ต.กุดน้้าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
100,000              

 (15421) 15421 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/โรงอาหาร
โรงเรียนบา้นต้ิว ต.กุดน้้าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

150,000              

 (15422) 15422 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ต.กุดน้้าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

100,000              

 (15423) 15423 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ต.กุดน้้าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

100,000              

 (15424) 15424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนสหประชาสรรค์ ต.กุดน้้าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

100,000              

 (15425) 15425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นดงมะหร่ี ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

100,000              

 (15426) 15426 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหมากมาย ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

100,000              

 (15427) 15427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนวัดบา้นเปาะ ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

100,000              

 (15428) 15428 ปรังปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน
โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

150,000              

 (15429) 15429 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นจานทุง่ ต.น้้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

100,000              

 (15430) 15430 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นดวนบากน้อย ต.น้้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

100,000              

 (15431) 15431 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นน้้าอ้อม ต.น้้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

150,000              

 (15432) 15432 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นบากใหญ่หนองปอหนองซ้า ต.น้้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

100,000              

 (15433) 15433 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นโพนแบง ต.น้้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

100,000              

 (15434) 15434 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นศิริพฒันา ต.น้้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

150,000              

 (15435) 15435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นแข่โพนเมือง ต.ฟา้หว่น อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

150,000              

 (15436) 15436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นฟา้หว่น ต.ฟา้หว่น อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

150,000              
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 (15437) 15437 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต.กุดกุง อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
100,000              

 (15438) 15438 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นทรายงาม ต.กุดกุง อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15439) 15439 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต.กุดกุง อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15440) 15440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นเหล่ามะเขียว ต.กุดกุง อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15441) 15441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนชุมชนกู่จาน ต.กู่จาน อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

150,000              

 (15442) 15442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นนาเวียงค้าศิริ ต .กู่จาน อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 150,000              
 (15443) 15443 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบา้นหนองเสียวชัยมงคล ต.กู่จาน อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
100,000              

 (15444) 15444 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นกุดกุง ต.เขื่องค้า อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

150,000              

 (15445) 15445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นแคนน้อยหนองเลิง ต.แคนน้อย อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

150,000              

 (15446) 15446 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนอนุบาลลุมพกุ(วันครู2503) ต.แจ้งสนิท อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

200,000              

 (15447) 15447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นนาถ่ม ต.ดงแคนใหญ่ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15448) 15448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นบกน้อย ต.ดงแคนใหญ่ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15449) 15449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นผักบุง้ ต.ดงแคนใหญ่ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15450) 15450 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นค้าแหลม ต.ดงเจริญ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15451) 15451 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นดงเจริญ ต.ดงเจริญ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

140,900              

 (15452) 15452 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นแหล่งหนู ต.ดงเจริญ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15453) 15453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นทุง่มน ต.ทุง่มน อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

150,000              

 (15454) 15454 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นมะพริกดู่โพนสิม ต.ทุง่มน อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

150,000              

 (15455) 15455 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นนาแกม่วงหนองตุกหลุก ต.นาแก อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15456) 15456 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นนาหลู่เหล่าตอง ต.นาแก อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

150,000              

 (15457) 15457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นนาหอ่ม ต.นาค้า อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              
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 (15458) 15458 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบา้นหวัขัว ต.นาค้า อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
100,000              

 (15459) 15459 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นน้้าเกล้ียง ต.โพนทนั อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15460) 15460 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นโพนทนั ต.โพนทนั อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15461) 15461 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นส้าโรง ต.โพนทนั อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15462) 15462 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา ต.ย่อ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

150,000              

 (15463) 15463 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นโคกปา่จิก ต.ย่อ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15464) 15464 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นสว่าง ต.ย่อ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15465) 15465 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนค้าเขื่อนแก้ว ต.ลุมพกุ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

150,000              

 (15466) 15466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) ต.ลุมพกุ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15467) 15467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นโนนหนองแฝก ต.ลุมพกุ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15468) 15468 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นเหล่าฝ้าย ต.ลุมพกุ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15469) 15469 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นแหล่งแปน้ ต.ลุมพกุ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15470) 15470 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนวุฒิศักด์ิคุรุราษฏร์อุปถัมภ ์ต.ลุมพกุ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15471) 15471 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นกุดตากล้า ต.สงเปอืย อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15472) 15472 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นดอนขะยอม ต .สงเปอืย อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 100,000              
 (15473) 15473 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบา้นบุง่หวาย ต.สงเปอืย อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
100,000              

 (15474) 15474 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นสงเปอืย ต .สงเปอืย อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

150,000              

 (15475) 15475 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นกุดเปง่ ต.เหล่าไฮ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15476) 15476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นเหล่าหุง่ ต.เหล่าไฮ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15477) 15477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นเหล่าไฮ ต.เหล่าไฮ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15478) 15478 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นขาม ต.คุเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              
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 (15479) 15479 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบา้นส้าโรง ต.คุเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
150,000              

 (15480) 15480 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นพลไว ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15481) 15481 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นแดง ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15482) 15482 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นยางกลาง ต .โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15483) 15483 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นราชมุนี ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15484) 15484 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนชุมชนบา้นดอนผ้ึง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15485) 15485 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นดงยาง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15486) 15486 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นทา่ช้าง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

99,500                

 (15487) 15487 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นปอแดง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15488) 15488 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นยางเครือ ต.บงึแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15489) 15489 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นยางน้อย ต.บงึแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15490) 15490 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นผือฮี ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

150,000              

 (15491) 15491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นเวินชัย(คุรุราษฏร์บ้ารุง) ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15492) 15492 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นขาทรายมะเขือสามัคคี ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15493) 15493 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นแดงประชาสรรค์ ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15494) 15494 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นโนนยาง ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15495) 15495 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

150,000              

 (15496) 15496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหวัดง ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15497) 15497 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นโนนธาตุ(พศิาลราษฏร์พฒันา) ต.ฟา้หยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15498) 15498 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นเหมือดปา่ตอง ต.ฟา้หยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

150,000              
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 (15499) 15499 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนฟา้หยาดราษฏร์นิยม ต.ฟา้หยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
150,000              

 (15500) 15500 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนมหาชนะชัย ต.ฟา้หยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

150,000              

 (15501) 15501 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นทา่สมอโคกสมบรูณ์ ต .ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15502) 15502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นบวัขาว ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15503) 15503 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

150,000              

 (15504) 15504 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนามแทง่ไชยประสิทธิ์ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15505) 15505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นเหมือดขาว ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

150,000              

 (15506) 15506 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นเหล่าใหญ่ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15507) 15507 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นซ้า ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15508) 15508 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นดงขวาง ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15509) 15509 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นบอ่บงึ ต .สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15510) 15510 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นสงยาง ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

150,000              

 (15511) 15511 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นสร้างแปน้ ต .สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

150,000              

 (15512) 15512 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนกุดพนัเขียว ต.หวัเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15513) 15513 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนคูสองชั้น ต.หวัเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15514) 15514 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนชุมชนบา้นหวัเมือง ต.หวัเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15515) 15515 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นนาดีนาอุดม ต.หวัเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15516) 15516 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองตุ ต.หวัเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

100,000              

 (15517) 15517 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองยาง ต.หวัเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

150,000              

 (15518) 15518 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นเชือกน้อย ต.ขั้นใดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15519) 15519 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบา้นขั้นไดใหญ่โนนค้อ ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
100,000              

 (15520) 15520 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นค้าฮี ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15521) 15521 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองบัว่ (สาขาบา้นโพนขวาว) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15522) 15522 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองบัว่ ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15523) 15523 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นขุมเงิน ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

150,000              

 (15524) 15524 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15525) 15525 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นกุดกง ต.เขื่องค้า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15526) 15526 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นเขื่องค้า ต.เขื่องค้า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

150,000              

 (15527) 15527 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นดอนแก้ว ต.เขื่องค้า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15528) 15528 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองหอย ต.เขื่องค้า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15529) 15529 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลยโสธร ต.เขื่องค้า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

200,000              

 (15530) 15530 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

150,000              

 (15531) 15531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นค้าน้้าสร้าง ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

150,000              

 (15532) 15532 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นแจ้งน้อย ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15533) 15533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นดอนกลอย ต .ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

150,000              

 (15534) 15534 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นดอนยางกล้วยส้าโรง ต .ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15535) 15535 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นทา่เยี่ยม ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15536) 15536 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นดุ่ทุง่ค้าบอน ต.ดู่ทุง่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

150,000              

 (15537) 15537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นผือเหมือดม่วงพฒันา ต.ดู่ทุง่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15538) 15538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นพลับหนองค้า ต.ดู่ทุง่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15539) 15539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบา้นค้าแดง) ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
100,000              

 (15540) 15540 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นเชือก ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15541) 15541 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นนาค้า ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15542) 15542 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นบาก ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15543) 15543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นใหม่ชุมพร ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15544) 15544 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นสามเพยีแสนจ้าปา ต .เดิด-ดู่ทุง่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15545) 15545 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นดอนมะยาง กม .3 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15546) 15546 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นตาดทอง ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

148,300              

 (15547) 15547 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15548) 15548 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นทุง่แต้ ต.ทุง่แต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

150,000              

 (15549) 15549 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองเปา้ ต.ทุง่นางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15550) 15550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นชาดศาลา ต .นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15551) 15551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นนาดีดอนจาน ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15552) 15552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

150,000              

 (15553) 15553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นผือฮีนาลานาจาน ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15554) 15554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นน้้าค้าน้อย ต.น้้าค้าหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

150,000              

 (15555) 15555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นกุดจอกหอ้งพอกขี้เหล็ก ต.น้้าค้าใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15556) 15556 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นตับเต่า ต.น้้าค้าใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15557) 15557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นน้้าค้าใหญ่ ต.น้้าค้าใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15558) 15558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นสมสะอาดหนองแวง ต .น้้าค้าใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15559) 15559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบา้นหอ้งข่าหนองเสือตาย ต .น้้าค้าใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
100,000              

 (15560) 15560 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นสว่างเชียงหวาง ต.ส้าราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15561) 15561 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนบา้นส้าราญ ต .ส้าราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 100,000              
 (15562) 15562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบา้นกุดระหวี่ ต.สิงห ์อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
100,000              

 (15563) 15563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นสิงห ์ต.สิงห ์อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15564) 15564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองขอนโพนสิม ต.สิงห ์อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15565) 15565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองไร่ ต.สิงห ์อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15566) 15566 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนหนองแสง ต.สิงห ์อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15567) 15567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนชุมชนบา้นหนองคู ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

150,000              

 (15568) 15568 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นดงบงั ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15569) 15569 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นโนนทรายงาม ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15570) 15570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นโต่งโต้น ต.หนองเปด็ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15571) 15571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นโนนค้อ ต.หนองเปด็ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15572) 15572 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นยางเด่ียวหนองถ่ม ต.หนองเปด็ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

150,000              

 (15573) 15573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองเปด็ ต.หนองเปด็ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

146,300              

 (15574) 15574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต.หนองเปด็ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15575) 15575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นดอนกลองหนองไฮ ต .หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15576) 15576 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นนาสีนวลโนนสะอาด ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15577) 15577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองสรวง ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15578) 15578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองทองหลางโนนกุง ต .หนองหนิ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              

 (15579) 15579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองบกโนนสวาท ต.หนองหนิ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15580) 15580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานและปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนสพป .ยโสธร เขต 1 ต.ส้าราญ อ.เมืองยโสธร 

จ.ยโสธร
300,000              

 (15581) 15581 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองนางตุ้มบากหวัค้า ต .ส้าราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

150,000              

 (15582) 15582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองเทา ต.นาแก อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

100,000              

 (15583) 15583 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคารเรียน สปช .102/26  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้โรงเรียน
บา้นหนองสองหอ้งทรัพย์เจริญ ต.ค้าไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

100,000              

 (15584) 15584 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคารเรียน แบบ สปช .102/26  พืน้ปกูระเบือ่งเคลือบ ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้
โรงเรียนบา้นหนองตาไก้ ต.ก้าแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15585) 15585 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคารเรียน แบบ ป .1 ซ  เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็งเข้าล้ินวางบนตงไม้เนือ้แข็งโรงเรียน
บา้นม่วงไข่ ต.กระจาย อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร

100,000              

 (15586) 15586 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคารเรียน  แบบ สปช .102/26  พืน้ปกูระเบือ้งเซรามิคเคลือบผิวมันเรียบ ขนาด 12
 นิว้ x 12 นิว้โรงเรียนบา้นค้าครตา ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

150,000              

 (15587) 15587 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคารเรียน แบบ สปช . 102/26  พืน้หอ้งเรียนพืน้หนิขัดหนา 1 ซม. ,  พืน้ทางเดิน
หน้าหอ้งเรียน พืน้ทรายล้างโรงเรียนบา้นค้าแขนศอก ต .ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

100,000              

 (15588) 15588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ ยส 206 (หอ้งเรียนอนุบาล)  เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลู
ซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. , ครอบมุม (FLASHING) เคลือบอะลูซิงค์  กว้าง 60 เซนติเมตรโรงเรียนบา้นหนอง
บวับาน ต.หว้ยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15589) 15589 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคารเรียน แบบ ยส .002/2525  พืน้ปกูระเบือ้งเซรามิค ขนา ด 16 นิว้ x 16 นิว้ , 
เปล่ียนหน้าต่างบานทบึไม้เนือ้แข็ง ขนาด 0.45 x 1.10 ม. , บานพบัหน้าต่างปรับมุม ขนาด 10 นิว้ , มือจับ
หน้าต่าง 4 นิว้ ชุบโครเมียมโรงเรียนบา้นโนนประทาย ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000              

 (15590) 15590 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  งานมุงหลังคา เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์หนาไม่
น้อยกว่า 0.4 มม. , ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 เซนติเมตรโรงเรียนบา้นกุดโจด ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.
ยโสธร

100,000              

 (15591) 15591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  พืน้ปกูระเบื่้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ , ทาสี
ภายนอกสีน้้าอะครีลิค 100% , ทาสีภายในสีน้้าอะครีลิค 100% , ติดต้ังกรงเหล็กดัดหน้าต่าง , ติดต้ังกรง
เหล็กดัดช่องแสง , ติดต้ังประตูเหล็กม้วนบานทบึชนิดใช้มือดึง , ทาสีบานหน้าต่างเหล็กโรงเรียนบา้นม่วงกาชัง ต.
สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15592) 15592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม. คร่าวไม้
เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นแก้งนาค้า ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15593) 15593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์หนาไม่ต้่ากว่า 0.4 มม. 
พร้อมอุปกรณ์ , ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 เซนติเมตรโรงเรียนบา้นโคกกลาง ต.โคกนาโก อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร

100,000              

 (15594) 15594 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ (หอ้งสมุด)  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ , หลังคากระเบือ้งลอนคู่ 
ขนาด 0.50x1.20 หนา 5 มม.โรงเรียนบา้นนาโส่ ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15595) 15595 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ (หอ้งสมุด คสล.)  เปล่ียนฝายิปซ่ัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวอลูมิเนียม ท ีบาร์ , บาน
ประตูทบึไม้เนือ้แข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. , วงกบไม้เนือ้แข็งขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ , ทาสีน้้าอะครีลิค 100% 
มอก.272-2549 (ภายนอก) , ทาสีน้้าอะครีลิค 100% มอก.272-2549 (ภายใน) , สีน้้ามันส้าหรับงานไม้ (รวมสี
รองพืน้ไม้กันเชื้อรา)โรงเรียนบา้นกุดแข้ด่อนหนองบวั ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (15596) 15596 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้

โรงเรียนบา้นนาซึม ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
100,000              

 (15597) 15597  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ขนาด 12 นิว้  x 12 นิว้โรงเรียนบา้น
โสกน้้าขาว ต.วารีราชเดช อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15598) 15598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  สปช. 201/26 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้โรงเรียนบา้นเหล่าเมย ต.
ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

100,000              

 (15599) 15599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงฝึกงาน แบบ ยส 201)  เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลู
ซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์ , ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นนาทม ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15600) 15600 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช .105 สร้างป ีพ.ศ.2525 เปล่ียนหลังคาเปน็แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลู
ซิงค์หนาไม่ต้่ากว่า 0.40 มม.พร้อมอุปกรณ์ , ครอบมุก (Flashing) กว้าง 60 ซม.โรงเรียนบา้นหนองเลิงค้า ต.บุง่
ค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15601) 15601 ปรับปรุงหอ้งเรียน แบบอาคารเรียน สปช .105/29 แบบอาคารเรียน สปช.105/26  ทาสีหอ้งเรียนและหอ้งพเิศษ
 จ้านวน  12 หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นดอนม่วงปา่โมง ต .กุดแห ่อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15602) 15602 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29  และอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานประตู ประตูบานทบึไม้เนือ้แข็งขนาด 
90x200 เมตร , งานปนู ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 8x8 นิว้ , อาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.โรงเรียนบา้นผักกะย่า ต.โนนเปอืย อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000              

 (15603) 15603 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ปพูืน้อาคารเรียนตามแบบ สปช .102/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 
12 นิว้ x 12 นิว้โรงเรียนบา้นบุง่ค้า ต.บุง่ค้า. อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15604) 15604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. , 
ครอบมุม (Flashing) กว้าง 60 ซม.โรงเรียนบา้นสุขเกษม(สาขาบา้นค้าม่วงไข่) ต.โนนเปอืย อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15605) 15605 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16x16 นิว้โรงเรียนบา้นหนองแข้ ต.โคกนาโก
 อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร

100,000              

 (15606) 15606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 และแบบ สปช. 105/29 งานทาสีอาคารภายใน สีอะครีลิก 100% มอก 
27232549 ,  งานทาสีอาคารภายนอก สีอะครีลิก 100%  มอก 272-254 , งานผิวพืน้ไม้ สีน้้ามีนส้าหรับงานไม้ 
(รวมสีทารองพืน้ 2 เทีย่ว)โรงเรียนชุมชนบา้นโนนเปอืย(มหาพมิพส์งเคราะห์) ต.โนนเปอืย อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000              

 (15607) 15607 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคารประกอบ (อาคารบริจาคทรงไทย) ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบขนาด 12x12 นิว้
โรงเรียนบา้นคึมยาว ต.สร้างมิง่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15608) 15608 ปรับปรุงอาคารเรียน สปช.105/26 จ้านวน  5 หอ้ง งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16x16 นิว้โรงเรียน
บา้นหวาย ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15609) 15609 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ป.1ซ สังกะสีลูกฟกู ตะป ูค่าติดต้ังหลังคาสังกะสี โรงเรียนบา้นปา่ขี้ยาง ต .บุง่ค้า อ.เลิง
นกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15610) 15610 -อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 เปล่ียนประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง ขนาด 0.90X2.00 ม.
  ซ่อมหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.โรงเรียนบา้นหนองหว้า ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.
ยโสธร

100,000              

 (15611) 15611 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช . 102/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบขนาด 12x12 นิว้โรงเรียนบา้น
โคกสะอาดเกษตรพฒันา ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15612) 15612 ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคาร สปช .105/29 จ้านวน  3 หอ้ง งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16x16 
นิว้โรงเรียนบา้นนาเซแสงวิไล ต .สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              



     หนา้ที ่653

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15613) 15613  -อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปล่ียนบานประตูไม้อัด(สัก) ชนิดภายนอก 

 ขนาด 100X200
-หอประชุมแบบ สปช.205/26 ถมดิน  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12X12 นิว้
เปล่ียนบานประตูไม้อัด(สัก) ชนิดภายนอก ขนาด 200X90 ม. D15754ทาสีน้้าอครีลิค 100% ภายนอก มอก.
D15754โรงเรียนบา้นศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15614) 15614 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ยส.002  งานมุงหลังคา กระเบือ้งลอนคู่ ขนาด 0.5 x 1.20 มม. หนา 5 มม.
 ,ค่าติดต้ังระเบยีงลอนคู๋ ทรงจั่วโรงเรียนบา้นเหล่าหนัทราย ต .ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

150,000              

 (15615) 15615 -ปรับปรุงหอ้งเรียนอาคารบริจาคทรงไทย ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบขนาด 12X12 นิว้
  เปล่ียนประตูไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 100X200 ม.โรงเรียนบา้นหนองโสน ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.
ยโสธร

100,000              

 (15616) 15616 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียน สปช . 105/29) งานปพูืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ กระเบือ้ง
เคลือบขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้โรงเรียนบา้นส้มผ่อ ต.ส่มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

150,000              

 (15617) 15617 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ 2 หอ้งเรียน สังกะสีลูกฟกูลอนใหญ่ไม่ชุบสี ยาว 17 ฟตุ หนา 0.02 ม. 
เบอร์ 35 , ครอบสังกะสี ยาว 6 ฟตุ , ตะปตูอกสังกะสีโรงเรียนบา้นค้าไผ่โนนบา้นใหม่ ต.ค้าไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.
ยโสธร

100,000              

 (15618) 15618 -อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ขนาด 0.50X1.20 ม.หนา 5 มม.
  สีซีเมนต์  ครอบสันตะเฆ่  สีซีเมนต์  ขอยึดกระเบือ้งลอนคู่  
-พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12X12 นิว้โรงเรียนบา้นหวันา ต.หว้ยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15619) 15619 -อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12X12 นิว้โรงเรียนบา้นช่องเม็ก ต.บุง่ค้า อ.เลิง
นกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15620) 15620 ปรัปปรุงซ่อมแซม อาคารป.1ซ เทพืน้ปนูทราย ปรับระดับพร้อมขัดหยาบ หนา 5 ซม. ,ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 
12x12 นิว้ , ก่อคอนกรีตบล็อค หนา 7 ซม. ,ฉาบปนูผนัง , ติดต้ังข่ายลาดถักขนาด 3.0 มม. , ติดต้ังคร่าวเหล็ก 
ขนาด 2x2 นิว้ ระยะหา่ง 60 ซม. , ติดต้ังหลอดฟลูออเรนเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ ,ติดต้ังประตูไม้อัด ขนาด 80x200
 ซม. , ติดต้ังวงกบไม้แดง ขนาด 2x4 นิว้ , ติดต้ังพดัลมติดเพดาน ขนาด 36 นิว้โรงเรียนบา้นพอกโนนหนองผือค้า
ไผ่ใต้ ต.ค้าไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

150,000              

 (15621) 15621 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16 x 16 นิว้โรงเรียนบา้นค้าเตย
 ต.ค้าเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

100,000              

 (15622) 15622 -อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ซ่อมเปล่ียนบานประตูทบึไม้สัก ขนาด 1X2ม.
  ประตูไม้อัดขนาด 1X2 ม.  กลอนอลูมิเนียม ขนาด 8 นิว้  บานพบัชนิด 2 ปกี 
  ขนาด 5X4 นิว้โรงเรียนบา้นทา่ลาดเหล่าอาภรณ์ ต.สร้างมิง่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15623) 15623 -อาคารเรียนแบบ สปช.105/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12X12 นิว้โรงเรียนบา้นกุดเชียงหมี ต.กุดเชียงหมี
 อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15624) 15624 -อาคารเรียนแบบ สปช.105/26  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 8X8 นิว้ 
 งานหลังคากระเบือ้งลอนคู่ขนาด 0.5X1.20 ม. หนา 5 มม. ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี
โรงเรียนบา้นหนองสนม ต.ค้าเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

100,000              

 (15625) 15625 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งวิทยาศาสตร์ พืน้ปกูระเบือ้ง ขนาด 12x12 นิว้ ,ปนูซีเมนต์ผสม , หนิย่อย เบอร์2 ,ทราย
ละเอียด , เคร่ืองมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000ANSI Lumens  , โคม 4x8 วัตต์ 
ขนาด 60x60 ซม.โรงเรียนบา้นค้าสร้างช้าง ต.น้้าค้า อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

150,000              



     หนา้ที ่654

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15626) 15626 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  สร้าง พ.ศ. 2542  งานมุงหลังคา

1.เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ขนาด 0.05x1.20 ม.1 หนา 5มม. สีซีเมนต์
2.เปล่ียครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่สีซีเมนต์
3.ขอยึดกระเบือ้งลอนคู่ 8 นิว้-10 นิว้โรงเรียนบา้นโนนหาด ต.สร้างมิง่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15627) 15627 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานมุงหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์
หนาไม่น้อยกว่า 0.4  ครอบมุม(FLASHING) เคลือบอะลูซิงค์ ตะปยูึดแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียน
บา้นโสกทา่ลาดพฒันา ต .นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15628) 15628 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานทาสี ภายนอก สีน้้าอะคลีลิก 100%  ภายใน สีน้้าอะคลีลิก
 100%โรงเรียนบา้นทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

150,000              

 (15629) 15629 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ,พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12x12 นิว้โรงเรียนบา้นภถู้า้พระพรเจริญ 
ต.ค้าน้้าสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15630) 15630 อาคารเรียน 40 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12X12 นิว้
อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  ทาสีน้้าอครีลิค 100%โรงเรียนบา้นพรหมนิยม ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15631) 15631 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช. ยส022/24 งานมุงลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอ้าลูซิงค์หนา ไม่
น้อยกว่า 0.4 มม. , ครอบมุม (FLASHING) เคลือบอะลูซิงค์ , ตะปยูึดแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียน
บา้นดอนหวาย ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

100,000              

 (15632) 15632 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
1กระเบือ้งลอนคู่ขนาด 0.05x1.20 ม.1 หนา 5มม. สีซีเมนต์
2ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่สีซีเมนต์
3.ขอยึดกระเบือ้งลอนคู่ 8 นิว้-10 นิว้
4ค่าติดต้ังกระเบือ้งลอนคู่ทรงปัน้หยา
5เชิงชายไม้ส้าเร็จรูป ขนาด 17x150x3050 ซม.
6ฝ้ายิมซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสีโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพฒันา(ศรีวิสารรังสรรค์) ต.กุดชุม อ.กุดชุม
 จ.ยโสธร

200,000              

 (15633) 15633 -ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ สปช .105/26  แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.  
ครอบมุม กว้าง 60 ซม.โรงเรียนบา้นสมสะอาด ต.โคกส้าราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15634) 15634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 
1แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.
2ครอบมุม( FLASHING) กว้าง 60 ซม.โรงเรียนบา้นเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร

150,000              

 (15635) 15635 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ ยส 201/24 งานพืน้ คอนกรีตผสมเสร็จ , ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 
12x12 นิว้ งานหลังคา สังกะสีลูกฟกูลอนใหญ่หนา 0.2 เบอร์ 35 , ตะปสัูงกะสีขนาด 1.5 นิว้ , ค่าติดต้ังสังกะสี , 
งานประตูหน้าต่าง บานประตูทบึไม้เนือ้แข็งขนาด 0.90 x 2.00 ม. , บานประตูทบึไม้เนือ้แข็งขนาด 0.90 x 1.10
 ม. , บานพบัชนิด 2 ปกีขนาด 4 นิว้ x 3นิว้ , บานพบัชนิด 2 ปกีขนาด 5นิว้ x 4 นิว้ , กลอนอลูมิเนียมขนาด 4 
นิว้ , กลอนอลูมิเนียมขนาด 6 นิว้ , มือจับ(เหล็กชุบโครเมียม)ขนาด 4 นิว้ , มือจับ (เหล็กชุบโครเมียม) ขนาด 6 
นิว้โรงเรียนบา้นเสาเล้า ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

100,000              

 (15636) 15636 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 8X8 นิว้
  เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ขนาด 0.5X1.20 ม. หนา 5 มม.  ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.
  คร่าวโลหะชุบสังกะสีโรงเรียนบา้นไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

100,000              

 (15637) 15637 อาคารโรงอาหาร(แบบสร้างเอง) พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16X16 นิว้โรงเรียนบา้นโสกสาน ต .หอ้งแซง อ.เลิง
นกทา จ.ยโสธร

100,000              



     หนา้ที ่655

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15638) 15638 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/2526 บล็อกผนังขนาด 20x60 เซนติเมตร หนา 10 ซม. , ฉาบปนู

เรียบผนัง , ประตูบานทบึไม้สัก ขนาด 0.80 x 2.00 ม. , หน้าต่างบานทบึไม้สัก ขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม.
โรงเรียนบา้นสามัคคี ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15639) 15639 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารประกอบ 
มุงหลังคา
1กระเบือ้งลอนคู่ขนาด 0.05x1.20 ม.1 หนา 5มม. 
2ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่สีซีเมนต์
3ชนฝากระเบือ้งลอนคู่
3.ขอยึดกระเบือ้งลอนคู่ 8 นิว้-10 นิว้
4ค่าติดต้ังกระเบือ้งลอนคู่ทรงจั่วโรงเรียนบา้นศรีสว่าง ต .ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15640) 15640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ สปช. 105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิว้โรงเรียนบา้นดอนฮี ต.
สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15641) 15641 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  เปล่ียนหลังคาเปน็แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี 
  หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.  ครอบมุม(FLASHING) กว้าง 60 ซม.โรงเรียนบา้นโสกน้้าใส ต.ค้าไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.
ยโสธร

100,000              

 (15642) 15642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบผิวมันเรียบขนาด 12 x 12 นิว้โรงเรียน
บา้นหนองบงึ ต.หอ้งแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15643) 15643 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานฝ้าเพดาน  เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใย แผ่นเรียบ 
  หนา 4 มม. เคร่าไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นสีสุก ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

100,000              

 (15644) 15644 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 16 นิว้ x 16 นิว้โรงเรียนบา้น
หนองแคนน้อย ต.บุง่ค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15645) 15645 ซ่อมหลังคาอาคารเรียนแบบ ยส 002/2521  แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี 10 ฟตุ หนา 0.02 เบอร์ 35  ครอบสังกะสี
 ยาว 6 ฟตุ  ตะปตูอกสังกะสีโรงเรียนบา้นมันปลา ต .กุดแห ่อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15646) 15646 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ พืน้ต้่า 5 หอ้งเรียน  เปล่ียนหลังคาสังกะสีลูกฟกูลอนใหญ่ไม่ชุบสี 
ขนาด 0.20 มม. , ตะปตูอกสังกะสี โรงเรียนบา้นค้าผักหนาม ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000              

 (15647) 15647 ปรัปปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 งานยกโครงเปล่ียนหลังคาอาคารอเนกประสงค์ แบบ ยส .102 (โรง
อาหาร) ขนาด 15x35 ตร.ม. ,พืน้คอนกรีตขัดหยาบ 1:2:4 โครงสร้างชั้นเดียว , กระเบือ้งปพูืน้ขนาด 8x8 นิว้ ,โถ
ส้วมแบบนัง่ราบ  ราดน้้า , สีน้้าอะครีลิค 100% มอก.2321-2549 , ทอ่พวีีซีขนาด 4 นิว้ , อ่างอเนกประสงค์
เซรามิคพร้ออุปกรณ์โรงเรียนบา้นโปง่หนองสิม ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15648) 15648 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงฝึกงาน แบบ ยส 201)  เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลู
ซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์ , ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 ซม. เคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้น
ค้าบอน ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15649) 15649 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนกประสงค์ แบบ สปช .205/28  เปล่ียนสังกะสีลูกฟกู , ตะปตูอกสังกะสีโรงเรียนกุด
คอก่านโคกส้าราญโนนสวรรค์ ต.โคกส้าราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15650) 15650 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้โรงเรียนชุมชนหอ้ง
แซงวิทยา ต.หอ้งแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15651) 15651 ปรับปรุงอาคารประกอบ อาคารอเนกประสงค์ แบบ ยส102(โรงอาหาร) ขนาด 15x35 ตร.ม. ,หลังคาแผ่นเหล็ก
รีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อย 0.4 มม. , เหล็กกล่องขนาด 1 นิว้ x 2 นิว้ หนา 1.2 มม. , เหล็กตัวซี ขนาด 
100x50x20x4 มม. , ลวดเชื่อม 3 มม. , สีJotamastic 80 ของ JOTUNโรงเรียนบา้นนาโพธิ์อ่างสร้างหนิ ต.กุด
แห ่อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              



     หนา้ที ่656

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15652) 15652 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12 x 12 นิว้โรงเรียนบา้นค้าเกิ่ง ต.โคก

ส้าราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
100,000              

 (15653) 15653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26  ทาสีภายนอกสีน้้าอะครีลิค มอก.272-2549 , ทาสีภายใน สี
น้้าอะครีลิค มอก.272-2549โรงเรียนบา้นโคกก่อง ต.บุง่ค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15654) 15654 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานผนัง ผนังไม้ส้าเร็จรูปคร่าวโลหะชุบสังกะสี ด้านเดียวโรงเรียนบา้น
ทา่ศิลา ต.หอ้งแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15655) 15655 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานทาสีอาคาร ทาสีภายนอกสีน้้าอะครีลิค 100% โรงเรียนบา้นน้้าค้า ต.น้้าค้า อ.
ไทยเจริญ จ.ยโสธร

100,000              

 (15656) 15656 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  ร้ือวัสดุมุงหลังคา  , แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อย
กว่า 0.40 มม. , ครอบมุม (FLASHING)โรงเรียนบา้นหอ้งแซง ต .หอ้งแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15657) 15657 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 16 x 16 นิว้โรงเรียนบา้นหว้ยยาง
(คุรุประชาสรรค์) ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

100,000              

 (15658) 15658 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  บล๊อกผนังขนาด 20x60 ซม. หนา 10 ซม. , ฉาบปนูผนัง , ประตูบานทบึ
ไม้สัก , หน้าต่างบานทบึไม้สักโรงเรียนบา้นสามแยกภกูอย ต .ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

100,000              

 (15659) 15659 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สช.102/26 งานยกพืน้ถมดิน    งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาเฮืองนาง
ช้างเฒ่า ต.น้้าค้า อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

150,000              

 (15660) 15660 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.202/26 และอาคารอเนกประสงค์ งานมุงหลังคาอาคาร สปช .202/26 แผ่น
เหล็กรีดลอนโครงอะลูซ่ิง หนาไม่น้อยกว่า 0.04 มม. ,ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 0.06 ซม. ,งานฝ้าเพดาน 
ผ้ายิปซ่ัมบอร์ด หนา 0.09 มม. คร่าวอลูมิเนียม ทบีาร์ , งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12x12 นิว้ อาคาร
อเนกประสงค์โรงเรียนบา้นสร้างมิง่มิตรภาพที ่191 ต.สร้างมิง่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15661) 15661 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26  กระเบือ้งลอนคู่ , ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่ , ขอยึด
กระเบือ้งลอนคู่ , เชิงชายไม้เนือ้แข็ง , ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียมทบีาร์โรงเรียนบา้นพชืคาม ต .
ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

100,000              

 (15662) 15662 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ปรูะเบือ้งเคลือบ 12X12 นิว้  ถมดินโรงเรียนบา้นโสกผักหวาน ต .ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.
ยโสธร

100,000              

 (15663) 15663 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ , ครอบกระเบื้้องลอนคู่ , สลักเกลียว , 
เชิงชายไม้เนือ้แข็ง , ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียมทบีาร์โรงเรียนบา้นโชคชัยพรตาดไฮ ต .น้้าค้า อ.ไทยเจริญ จ.
ยโสธร

100,000              

 (15664) 15664 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ยส 002 งานทาสีอาคาร ทาสีอาคารเก่าภายใน สีน้้าอะคลีลิค 100% มอก 
272-2549 , ทาสีอาคารเก่าภายนอก สีน้้าอะคลีลิค 100% มอก 272-2549 , ทาสีประตูหน้าต่างกันเชื้อราสี
น้้ามัน (ส้าหรับงานไม้)โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15665) 15665 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 16 x 16 นิว้โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ ต .ค้า
เตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

100,000              

 (15666) 15666 ปรัปปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.102/2526 งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบ งานทาสี ทาสีน้้าอะคลีลิคภายใน 
และภายนอกโรงเรียนบา้นหอ้งคลองร่องค้า ต .หอ้งแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15667) 15667 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอน  ครอบหลังคา  ครอบข้างโรงเรียนบา้นนา
จาน ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15668) 15668 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์   สปช .201/26  กระเบือ้งลอนคู่ , พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้น
สร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที ่143 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

150,000              



     หนา้ที ่657

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15669) 15669 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช .201 ,ปพูืน้กระเบือ้ง

เคลือบ ,งานเปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาแบบลอนคู่ ,ขอกระเบือ้ง ,ครอบหลังคาโรงเรียนบา้นหนองเรือ ต.กุดชุม อ.
กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15670) 15670 อาคารเรียนแบบ ป.02  เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.  คลอบ
มุมFLASHING กว้าง 60 ซม.โรงเรียนบา้นโปง่(ค้าประชานุกูล) ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

100,000              

 (15671) 15671 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคารเรียนแบบ ป .1 ซ  เปล่ียนหลังคาสังกะสีลูกฟกูลอนใหญ่ , ตะปตูอกสังกะสี , 
ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา โรงเรียนบา้นโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล
 จ.ยโสธร

100,000              

 (15672) 15672 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานมุงหลังคา , งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นค้าเลา ต.โพนงาม อ.กุดชุม 
จ.ยโสธร

100,000              

 (15673) 15673 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคารเรียน แบบ ป .1 ซ  เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี
โรงเรียนบา้นดู่ลาด ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

100,000              

 (15674) 15674 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ  เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. , ครอบ
มุมโรงเรียนบา้นหนองแวง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

100,000              

 (15675) 15675 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานปพูืน้อาคารเรียน  ปกูระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นแดง
หนองแซง ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000              

 (15676) 15676 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นนาโปง่ ต .ทราย
มูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

100,000              

 (15677) 15677 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ 12 x 12 นิว้ ,  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ 12 x 12 นิว้ , ถมดินโรงเรียนบา้นหนองลาดควาย ต .ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.
ยโสธร

100,000              

 (15678) 15678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิงก่อสร้างอื่นๆ  งานผนัง ,งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้น
โนนยาง ต.ก้าแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000              

 (15679) 15679 -อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  เปล่ียนฝ้าเพดาน ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ คร่าวทีบ่าร์โรงเรียนบา้น
ปา่ชาด ต.หอ้งแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15680) 15680 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีโรงเรียนบา้น
แสนส้าราญ ต.สร้างมิง่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15681) 15681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ  งานทาสี ทาสีน้้ามันผนังหอ้ง ,ทาสีน้้าอะคลีลิค ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้น
หวายกุดสว่าง ต.โนนเปอืย อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15682) 15682 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ยส 002/4  เปล่ียนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี
โรงเรียนบา้นดอนมะซ่อม ต.โคกส้าราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15683) 15683  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบอาคารเรียน แบบ ยส .002 โรงเรียนบา้นหนิส่ิว ต.โคกส้าราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 150,000              
 (15684) 15684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.201/26 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นหนองบอน ต .

กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
150,000              

 (15685) 15685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  เปล่ียนฝ้าเพดานผ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 
มม. คร่าวทบีาร์โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15686) 15686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ สปช .104/26
พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ขนาด  12x12  นิว้โรงเรียนบา้นหนองแคน ต .บุง่ค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15687) 15687 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบอาคารเรียน แบบ สปช .105/29โรงเรียนน้อมเกล้า ต.บุง่ค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 150,000              
 (15688) 15688 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารแบบ สปช. 105/26 เปล่ียนสังกะสีลอนใหญ่ ,ติดต้ังหลังคาสังกะสี ,ปพูืน้อาคารเรียน ,

พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสุขเกษม ต .โนนเปอืย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
150,000              



     หนา้ที ่658

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15689) 15689 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบอาคารเอนกประสงค์ ยส 102โรงเรียนบา้นกุดหนิ ต.ก้าแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 100,000              
 (15690) 15690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นปา่ตอง ต .โพธิ์ไทร อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร 100,000              

 (15691) 15691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ แบบ ยส001 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ , ครอบมุม 
Flashingโรงเรียนบา้นค้ากลาง ต.โคกนาโก อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร

100,000              

 (15692) 15692 ซ่อมเปล่ียนประตูเหล็กม้วนบานทบึชนิดใช้มือดึงอาคารเอนกประสงค์
-ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบทีรั่บประทานอาหารนักเรียน อาคารเรียน ป1ซโรงเรียนบา้นโคกกอกหนิเหล็กไฟ ต .สร้างมิง่
 อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15693) 15693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ทาสีหอ้งเรียน จ้านวน 8 หอ้ง  สีน้้าอะครีลิค 100% , ทาสี
ผนังหอ้งเรียน สีน้้าอะครีลิค 100% , ทาสีหน้าต่าง 8 หอ้ง สีน้้าส้าหรับงานเหล็ก , ทาสีประตู 8 หอ้ง สีน้้ามัน
ส้าหรับงานไม้ โรงเรียนบา้นกุดมะฮงดงสวาง ต .กุดแห ่อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15694) 15694 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26  ร้ือถอนหลังคา , แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.
 , สกรู 3 นิว้ , ครอบสัน , ครอบข้าง , สกรู 2 นิว้โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15695) 15695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12x12 นิว้โรงเรียนบา้นค้าน้้า
สร้าง ต.ค้าน้้าสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000              

 (15696) 15696 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานซ่อมแซม โรงเรียนบา้นกลางสระเกษ ต .โพธิ์ไทร อ.ปา่ต้ิว 
จ.ยโสธร

100,000              

 (15697) 15697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 งานปพูืน้ ,งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกนาโก ต .โคกนาโก อ.ปา่
ต้ิว จ.ยโสธร

150,000              

 (15698) 15698 -เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน สปช.102/26  แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี  ครอบมุม(FLASHING)โรงเรียนบา้นโคก
เจริญ ต.บุง่ค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15699) 15699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12 x 12 นิว้ , พืน้ปู
กระเบือ้งเคลือบขนาด 12 x 12 นิว้ หอ้งคอมพวิเตอร์ อาคารเรียน สปช .101/26โรงเรียนบา้นหนองเหีย่ ต.ก้า
แมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15700) 15700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12x12 นิว้โรงเรียนบา้นโคกศรี ต .
โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15701) 15701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  ผนังไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูงหนา 8 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็งด้านเดียว
โรงเรียนบา้นโพนดินแดง ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000              

 (15702) 15702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1ซ งานมุงหลังคา ,ครอบมุมโรงเรียนบา้นค้าเกิด ต.กระจาย อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร 100,000              
 (15703) 15703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202 /26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนแดง ต .

หอ้งแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
100,000              

 (15704) 15704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16x16 นิว้ ปรับปรุงซ่อมแซมอา
คาอเนกประสงค์
พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16x16 นิว้โรงเรียนบา้นหวังัว(อุสุภราชวิทยาคาร) ต.ก้าแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000              

 (15705) 15705 อาคารเรียนแบบ ยส.002 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ครอบมุมโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ต.
สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

200,000              

 (15706) 15706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้น
หนองหมี ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000              

 (15707) 15707 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 16X16 นิว้โรงเรียนบา้นดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.
ทรายมูล จ.ยโสธร

100,000              



     หนา้ที ่659

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15708) 15708 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ยส 002 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโพง ต.หอ้งแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 100,000              

 (15709) 15709 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16X16 นิว้โรงเรียนบา้นแยประชาสรรค์ ต .สวาท 
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15710) 15710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ยส201 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโคกสะอาดใหม่สามัคคี ต .โคก
นาโก อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร

100,000              

 (15711) 15711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานทาสีอะครีลิค 100% มอก.2321-2549 (ทาภายนอก)
โรงเรียนบา้นสร้างแต้นาประเสริฐ ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000              

 (15712) 15712 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนอะลูซิงค์ 
 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบผิวมันเรียบโรงเรียนบา้นหนองแก ต .กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15713) 15713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโคกสุวรรณ ต .โคกนาโก อ.ปา่ต้ิว จ.
ยโสธร

100,000              

 (15714) 15714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ 12x12 นิว้โรงเรียนชุมชนบา้นศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.
ปา่ต้ิว จ.ยโสธร

150,000              

 (15715) 15715 อาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนบา้นก้าแมด ต .ก้าแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 150,000              
 (15716) 15716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโพธิญาณ ต .โพธิ์ไทร อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร 100,000              

 (15717) 15717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/29  งานหลังคา โรงเรียนชุมชนบา้นเชียงเพง็ ต.เชียงเพง็ อ.ปา่ต้ิว 
จ.ยโสธร

150,000              

 (15718) 15718 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูและทาสีอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้  งานหลังคา
โรงเรียนบา้นกุดแห ่ต.กุดแห ่อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15719) 15719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26  งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกสะอาด ต .โพธิ์ไทร อ.ปา่
ต้ิว จ.ยโสธร

100,000              

 (15720) 15720 อาคารเอนกประสงค์ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกุดแดง ต .นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 100,000              
 (15721) 15721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกพระเจ้าโนนรัง ต .กระจาย อ.ปา่ต้ิว จ.

ยโสธร
100,000              

 (15722) 15722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นหนองบาก ต .กระจาย อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร 100,000              

 (15723) 15723 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.201/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นม่วง ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 100,000              
 (15724) 15724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนปา่ต้ิวร่มโพธาภนิันทน์ุกูล ต .โพธิ์

ไทร อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร
150,000              

 (15725) 15725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองส้าโรง ต.โคกนาโก อ.ปา่ต้ิว จ.
ยโสธร

100,000              

 (15726) 15726 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในหอ้งเรียน อาคาร สปช . 105/29โรงเรียนบา้นคึมชาดตาดบกศรีสมพร ต .สามแยก อ.
เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15727) 15727 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้ ,ผนังคอนกรีต ,พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ,ฝ้ายิบซ่ัม,วงกบ
อลูมิเนียม,กรอบบานอลูมิเนียม,บานพบั,งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองแหน ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000              

 (15728) 15728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป1ซ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบา้นกุดส้าโรง ต.ศรีฐาน อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร 100,000              

 (15729) 15729 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.601/26
-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นสองคร ต .กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000              



     หนา้ที ่660

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15730) 15730 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนในเอื้อต่อการเรียนรู้  งานถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กโรงเรียนบา้นหนองชุม ต.โคกนาโก อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร
150,000              

 (15731) 15731 ปรับปรุงซ่อมแซ่มสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อตาอการเรียนรู้  
สร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองนกเขียน ต .ค้าไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

100,000              

 (15732) 15732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นโพนงามเกี้ยงเก่า ต .โพน
งาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000              

 (15733) 15733 อาคารเรียนปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองซ่งแย้ ต .ค้าเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 100,000              
 (15734) 15734 ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)กว้าง 6 เมตรโรงเรียนบา้นนาดี(คุรุประชารัฐ) ต.โคกนาโก อ.ปา่ต้ิว จ.

ยโสธร
100,000              

 (15735) 15735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนประชาสรรค์ ต .นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 100,000              
 (15736) 15736 ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นเหล่าต้าแย ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 100,000              
 (15737) 15737 ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียน ผนังยิปซ่ัมบอร์ด คร่าวไม้เนือ้แข็งด้านเดียว โรงเรียนบา้นนาเวียง ต .นาเวียง อ.

ทรายมูล จ.ยโสธร
150,000              

 (15738) 15738 ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 150,000              
 (15739) 15739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด งานฝ้าเพดาน , งานพืน้ ,งานผนัง ,งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบาย

อากาศโรงเรียนบา้นเชียงเครือค้าสร้างบอ่ ต .กระจาย อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร
100,000              

 (15740) 15740 ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)กว้าง 5 เมตรโรงเรียนบา้นนาเรียง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 100,000              
 (15741) 15741 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพจิิตรอุปถัมภ์) ต.

ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
100,000              

 (15742) 15742 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตรโรงเรียนบา้นโคกสูงอ่างสมบรูณ์ ต.สามัคคี อ.เลิง
นกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15743) 15743 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.สล.)โรงเรียนบา้นโคกกลางหนองแตะแหละ ต .ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 100,000              
 (15744) 15744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสพป.ยโสธร เขต 2 ต.

กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
259,000              

 (15745) 15745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 กระเบือ้งลอนคู่ , ครอบสันโค้งกระเบีอ้งลอนคู่ , ขอยึด
กระเบือ้ง , สีน้้าอะคลีลิคโรงเรียนบา้นด่าน ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15746) 15746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป1ซ เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็ง , ตะป ูโรงเรียนบา้นโนนใหญ่ ต.หว้ยแก้ง อ.กุดชุม จ.
ยโสธร

100,000              

 (15747) 15747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปล่ียนหลังคาสังกะสี แผ่นเหล็กรีดลอน เคลือบอะลูซิงค์ ,ครอบหลังคา
โรงเรียนบา้นค้าก้าว ต.หว้ยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15748) 15748 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นดงส้าราญ ต.ค้าน้้าสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 100,000              
 (15749) 15749 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)หนา 10 ซม. กว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตรโรงเรียนบา้นโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี ต.

โพธิ์ไทร อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร
150,000              

 (15750) 15750 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นนิคม ต.กระจาย อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร 100,000              
 (15751) 15751 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นกระจาย ต.กระจาย อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร 150,000              
 (15752) 15752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กระเบือ้งลอนคู่หนาตาช้างพร้อมอุปกรณ์ , ครอบหลบกระเบือ้งหนาตราช้างพร้อม

อุปกรณ์ , ไม้แปร โรงเรียนบา้นบะคอม ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
100,000              

 (15753) 15753 -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นนางาม ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 100,000              
 (15754) 15754 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นไทยเจริญ(สาขาบา้นเทพเจริญ) ต.

ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
100,000              
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 (15755) 15755 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นโนนแดงประชานุเคราะห ์ต .ส้มผ่อ อ.ไทย

เจริญ จ.ยโสธร
100,000              

 (15756) 15756 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/ 26 งานพืน้ ,งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกุดขุ่นสวาสด์ิ ต.กุดเชียง
หมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000              

 (15757) 15757 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)กว้าง 3 เมตรโรงเรียนบา้นปา่ตาว ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 100,000              
 (15758) 15758 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) กว้าง 3 เมตรโรงเรียนบา้นดงสวรรค์ ต.ค้าเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 100,000              
 (15759) 15759 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นหว้ยแก้งหนองศาลา ต .หว้ยแก้ง อ.กุดชุม จ.

ยโสธร
150,000              

 (15760) 15760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/2526 งานมุงหลังคา โรงเรียนบา้นดงยาง(คุรุราษฏร์บ้ารุง) ต.หอ้ง
แซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000              

 (15761) 15761 ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลและสนามเซปกัตะกร้อโรงเรียนบา้นหนองยางหว้ยสะแบก ต .โคกส้าราญ อ.เลิงนกทา 
จ.ยโสธร

150,000              

 (15762) 15762 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดทรุดโทรม ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเกรด A 
ขนาด 12x12 นิว้โรงเรียนบา้นกุดไกรสร ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15763) 15763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  สังกะสีลูกฟกูลอนใหญ่ , ตะปตูอกสังกะสี , ฝ้ากระเบือ้งเส้นใยแผ่น
เรียบหนา 4 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นทา่ลาดโนนตูม ต .เชียงเพง็ อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร

100,000              

 (15764) 15764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดงสวาง ต .โคกนาโก
 อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร

100,000              

 (15765) 15765 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ สปช .101/2  เปล่ียนสังกะสี(สันไท) ลูกฟกูลอนใหญ่ หนา 0.25 มม.  
รางน้้าสังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 6 นิว้โรงเรียนบา้นกุดกว้าง ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

100,000              

 (15766) 15766 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. งานผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 12 ซม. ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นเทีย่งนาเรียง 
ต.ค้าน้้าสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000              

 (15767) 15767 ปรับปรุงซ่อมแซม ถมดินสนามฟตุบอล โรงเรียนชุมชนบา้นโคกยาว ต .ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 100,000              
 (15768) 15768 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปล่ียนฝ้าเพดาน โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (มีฟอยล์) , ปรับปรุง

ซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วม พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12 x 12 นิว้ , กระเบือ้งฝาผนัง , งานทาสีหอ้งน้้าหอ้งส้วม 
ทาสีภายนอกสีน้้าอะครีลิค , ทาสีภายในสีน้้าอะครีลิคโรงเรียนบา้นเซโนนม่วง ต.เชียงเพง็ อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร

100,000              

 (15769) 15769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/29  งานพืน้ ปกูระเบือ้งขนาด 16X16 นิว้โรงเรียนบา้นหนองเมืองกลาง ต .
กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000              

 (15770) 15770 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคารอนุบาล แบบสามัญ 017 เหล็กกล่อง ,แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ,ปนู ,
หนิ , อิฐบล็อก , ประตู PVC พร้อมอุปกรณ์ ,ทอ่ใยหนิ ,ฝาปดิ ,อ่างล้างหน้าแบบมีขาต้ังพืน้ ,พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
 โรงเรียนบา้นเซซ่งพฒันา ต.เชียงเพง็ อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร

100,000              

 (15771) 15771 อาคารเรียน ป.1 ก งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนหลังคา ไม้โครงหลังคาโรงเรียนบา้นบงึน้้าใส ต.ตะโล๊ะหะลอ
 อ.รามัน จ.ยะลา

150,000              

 (15772) 15772 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปล่ียนผนังคอนกรีต เปล่ียนประตู - หน้าต่าง และทาสี โรงเรียนบา้นบนันังบโูย
 ต.บนันังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

150,000              

 (15773) 15773 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นกะตูปะ ต.บนันังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 132,200              
 (15774) 15774 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า ค.ส.ล. โรงเรียนบา้นปาโจ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 150,000              
 (15775) 15775 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคา เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ

โรงเรียนบา้นนาเตย ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
100,000              
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 (15776) 15776 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก และอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ยกระดับพืน้ เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบเคลือบ

 และงานทาสีโรงเรียนบา้นยือโระ ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
150,000              

 (15777) 15777 อาคารเรียน หอ้งพเิศษ เปล่ียนประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม และงานทาสีโรงเรียนบา้นต้นแซะ ต.จะกว๊ะ อ.รามัน 
จ.ยะลา

109,800              

 (15778) 15778 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เสริมเหล็กตะแกรง , ส้วม แบบ สปช. 601/26 เปล่ียนพืน้กระเบือ้งเคลือบ  
เปล่ียนประตู และทาสี
โรงเรียนบา้นบาโงย ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา

100,000              

 (15779) 15779 อาคารประกอบ ติดต้ังเหล็กดัดโรงเรียนบา้นยะลา ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 150,000              
 (15780) 15780 อาคารเรียน แบบ 017 งานทาสีโรงเรียนบา้นรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 200,000              
 (15781) 15781 ปรับปรุงสนามกีฬา ปพูืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก

โรงเรียนบา้นอาเหอูโต๊ะ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
150,000              

 (15782) 15782 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบเคลือบโรงเรียนบา้นพงยือไร ต.บนันังสาเรง อ.
เมืองยะลา จ.ยะลา

150,000              

 (15783) 15783 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก เปล่ียนหลังคา ไม้โครงหลังคา เปล่ียนพืน้กระเบือ้ง  , ส้วม เปล่ียนอ่างล้างหน้า เปล่ียน
สุขภณัฑ์ และทาสี , อาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 เปล่ียนพืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นจะกว๊ะ ต.จะกว๊ะ 
อ.รามัน จ.ยะลา

150,000              

 (15784) 15784 ส้วม แบบ 601/26 เปล่ียนหลังคา เปล่ียนประตู และสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นกาลูปงั ต.กาลูปงั อ.รามัน จ.ยะลา 150,000              
 (15785) 15785 อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 (ส้วม) ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ และสุขภณัฑ์ , ปรับปรุงสนามปพูืน้คอนกรีตบล๊อก

โรงเรียนสามแยกบา้นเนียง (สิทธิพนัธ์อนุกูล) ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
150,000              

 (15786) 15786 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นกาดือแป ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 100,000              
 (15787) 15787 ปรับปรุงพืน้สนามบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นบอืดองพฒันา ต .เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 150,000              
 (15788) 15788 อาคารโรงอาหาร เปล่ียนหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนบา้นจะรังตาดงมิตรภาพที ่175 ต.ทา่ธง อ.รา

มัน จ.ยะลา
150,000              

 (15789) 15789 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26  เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนผนัง ประตู - หน้าต่าง  และทาสี
โรงเรียนบา้นโต๊ะพราน ต.ทา่ธง อ.รามัน จ.ยะลา

100,000              

 (15790) 15790 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานทาสี , อาคารเรียนแบบ สปช. 107 เปล่ียนประตู และทาสีโรงเรียนสลากกินแบง่
สงเคราะห ์134 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

150,000              

 (15791) 15791 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคา และโครงหลังคาโรงเรียนบา้นตาสา ต .พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 145,300              
 (15792) 15792 โรงอาหาร เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนผนัง และทาสีโรงเรียนบา้นบเูกะบอืราแง ต .อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 93,500                
 (15793) 15793 ปรับปรุงถนน ปคูอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นพร่อน ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 149,900              
 (15794) 15794 บา้นพกัครู เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบเคลือบ เปล่ียนไม้พืน้ เปล่ียนประตู - หน้าต่าง ทาสี ปรับปรุงส้วม 

เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ประตู สุขภณัฑ์ และระบบไฟฟาโรงเรียนบา้นตะโละสดาร์ ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
100,000              

 (15795) 15795 อาคารเรียน แบบ 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ 2/28 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ปรับปรุงภมูิ
ทศัน์ก่อคอนกรีตบล๊อกปอ้งกันดินไสลด์โรงเรียนคุรุชนพฒันา ต .เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

150,000              

 (15796) 15796 โรงอาหาร เปล่ียนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนบา้นกือเม็ง ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 143,800              
 (15797) 15797 อาคารเรียน แบบ 2/28 เปล่ียนหลังคา เปล่ียนราวบนัได และเปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นตะโละ

หะลอ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
200,000              

 (15798) 15798 ส้วม แบบ สปช. 601/26 เปล่ียนหลังคา เปล่ียนประตู เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบเคลือบ สุขภณัฑ์ และทาสี , 
ส้วม แบบ 401 เปล่ียนหลังคา เปล่ียนประตู เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบเคลือบ สุขภณัฑ์ และทาสีโรงเรียนวัด
หน้าถ้า้ (พทุธไสยานุสรณ์) ต.หน้าถ้า้ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

100,000              



     หนา้ที ่663

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15799) 15799 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนประตู ราวบนัได  ราวระเบยีง และทาสีโรงเรียนบา้นปาดาฮัน ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รา

มัน จ.ยะลา
100,000              

 (15800) 15800 ส้วม แบบ 601/26 เปล่ียนหลังคา เปล่ียนหลังคา เปล่ียนประตู และสุขภณัฑ์ , อาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 
เปล่ียนประตู และทาสี , เวทกีิจกรรม เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบเคลือบโรงเรียนบา้นถ้า้ศิลป ์ต.หน้าถ้า้ อ.เมือง
ยะลา จ.ยะลา

100,000              

 (15801) 15801 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคา และเปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นก้าปงบอืแน ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 150,000              
 (15802) 15802 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานทาสี และเคาเตอร์หอ้งครัวโรงเรียนบา้นธารน้้าผ้ึง ต .สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.

ยะลา
150,000              

 (15803) 15803 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 หลังที ่1  เปล่ียนหลังคา เปล่ียนรางน้้าฝน , อาคารเรียน แบบ สปฃ. 105/29 
เปล่ียนรางน้้าฝน , ส้วม แบบ สปช. 601/26 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์) ต.ลิดล อ.
เมืองยะลา จ.ยะลา

100,000              

 (15804) 15804 หอ้งพเิศษ เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบเคลือบ และเปล่ียนรางน้้าฝนโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ต.
เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา

150,000              

 (15805) 15805 อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นจือนือแร ต .บดีุ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 150,000              
 (15806) 15806 ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้้า และปพูืน้คอนกรีตหลังอาคารเรียนโรงเรียนบา้นตาโละ ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 150,000              

 (15807) 15807 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรม ปพูืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นบเุกะคละ ต.บดีุ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 150,000              
 (15808) 15808 ส้วมแบบ สปช. 601/26 และแบบ 401 เปล่ียนหลังคา โครงหลังคา ไม้เชิงชาย ประตู เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้ง

เคลือบ และสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นเกะรอ ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
150,000              

 (15809) 15809 อาคารเรียน แบบสามัญ 336 เปล่ียนหลังคา , อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนนิบงชนูป
ถัมภ ์ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

200,000              

 (15810) 15810 อาคารละหมาด เปล่ียนหลังคา และทาสีโรงเรียนบา้นปอเยาะ ต.ล้าใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 100,000              
 (15811) 15811 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 เปล่ียนประตู เปล่ียนฝ้าเพดาน และทาสี , ปรับปรุงซ่อมแซมลาน

กิจกรรม ปพูืน้คอนกรีต ค.ส.ล. และปพูืน้ผนังกระเบือ้ง โรงเรียนบา้นลือมุ ต.กรงปนิัง อ.กรงปนิัง จ.ยะลา
150,000              

 (15812) 15812 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 เปล่ียนพืน้พอ๊ชเลนโรงเรียนบา้นเบอเส้ง ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 150,000              
 (15813) 15813 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า โรงเรียนบา้นตลาดล้าใหม่ ต.ล้าใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 150,000              
 (15814) 15814 สนามเด็กเล่น ปพูืน้คอนกรีต และหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนพร้อมโครงโรงเรียนบา้นทา่สาป ต .ทา่สาป อ.เมือง

ยะลา จ.ยะลา
150,000              

 (15815) 15815 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบเคลือบโรงเรียนบา้นกูวา ต.หว้ยกระทงิ อ.กรงปนิัง 
จ.ยะลา

150,000              

 (15816) 15816 อาคารเรียน ป.1 ก เปล่ียนหลังคา เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบเคลือบโรงเรียนบา้นลิมุด (บญุชอบ สาครินทร์) ต.
ทา่สาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

150,000              

 (15817) 15817 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทุง่คา ต .ล้าใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 99,000                

 (15818) 15818 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปล่ียนฝ่าเพดาน และทาสีโรงเรียนบา้นสาคอ ต.ทา่สาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 100,000              

 (15819) 15819 โรงอาหาร เปล่ียนหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน โครงหลังคา เปล่ียนผนังคอนกรีต  เปล่ียนประตู - หน้าต่าง และทาสี 
โรงเรียนบา้นแบหอ ต.หว้ยกระทงิ อ.กรงปนิัง จ.ยะลา

150,000              

 (15820) 15820 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบาโด ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 100,000              
 (15821) 15821 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานทาสี , ส้วมแบบ 601/26 เปล่ียนหลังคา เปล่ียนประตู เปล่ียนพืน้ปู

กระเบือ้งเคลือบ และทาสีโรงเรียนบา้นสะเอะ ต.สะเอะ อ.กรงปนิัง จ.ยะลา
200,000              



     หนา้ที ่664

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15822) 15822 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนหลังคา ไม้เชิงชาย โครงหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนวัดล้าใหม่ ต.

ล้าใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
100,000              

 (15823) 15823 อาคารเรียน แบบ 014 เปล่ียนผนัง เปล่ียนประตู - หน้าต่าโรงเรียนบา้นตาเซะ ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 150,000              
 (15824) 15824 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นปโุรง ต.ปโุรง อ.กรงปนิัง จ.ยะลา 150,000              
 (15825) 15825 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปล่ียนผนัง เปล่ียนประตู และทาสีเคลือบไม้โรงเรียนวังธราธิปวิทยา ต.ตาเซะ 

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
100,000              

 (15826) 15826 อาคารเรียน 017 เปล่ียนหลังคา โรงเรียนบา้นโฉลง ต.ปโุรง อ.กรงปนิัง จ.ยะลา 150,000              
 (15827) 15827 อาคารเรียน แบบ 105/29 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นทุง่เหรียง ต .ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 100,000              
 (15828) 15828 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ , อาคารเรียน แบบ 017 งานทาสีโรงเรียนวัดชมพู

สถิต ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
99,800                

 (15829) 15829 อาคารเรียน แบบ 017 งานทาสีโรงเรียนวัดล้าพะยา ต.ล้าพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 150,000              
 (15830) 15830 อาคารเรียนแบบ 104/26 เปล่ียนผนังคอนกรีต เปล่ียนประตู - หน้าต่าง และทาสีอาคารโรงเรียนบา้นจาหนัน 

ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
100,000              

 (15831) 15831 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าโรงเรียนบา้นอูเปา๊ะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 150,000              
 (15832) 15832 ปรับปรุงลานกิจกรรม พืน้ทางเทา้ปบูล๊อกโรงเรียนบา้นบริุนทร์ (บญุชอบ สาครินทร์) ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 100,000              

 (15833) 15833 สนามเด็กเล่น ปพูืน้คอนกรีต พืน้ทางเทา้ปบูล๊อกโรงเรียนบา้นปงตา ต.บอืมัง อ.รามัน จ.ยะลา 150,000              
 (15834) 15834 อาคารเรียน แบบ 105/29 เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบเคลือบโรงเรียนบา้นปา่พอ้ ต.ล้าใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 90,700                

 (15835) 15835 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนผนังคอนกรีตบล๊อก บกุระเบือ้ง เปล่ียนประตู กระจกช่องแสง และทาสีโรงเรียน
บา้นเจาะบอืแม ต.บอืมัง อ.รามัน จ.ยะลา

100,000              

 (15836) 15836 อาคารเรียน เปล่ียนประตู หน้าต่าง เปล่ียนผนัง และทาสีโรงเรียนบา้นแหลมทราย ต .เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 100,000              
 (15837) 15837 อาคารอเนกประสงค์ งานโครงหลัง เสา และทาสีโรงเรียนพฒันาบาลอ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 150,000              
 (15838) 15838 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 เปล่ียนหลังคา ไม้เชิงชาย เปล่ียนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนบา้นไม้แก่น ต.เนิน

งาม อ.รามัน จ.ยะลา
150,000              

 (15839) 15839 โรงอาหาร ปรับยกระดับพืน้ เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบเคลือบ และงานทาสีโรงเรียนบา้นบอืมัง ต.บอืมัง อ.รา
มัน จ.ยะลา

150,000              

 (15840) 15840 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบเคลือบ , อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนฝ้าเพดาน 
และทาสีโรงเรียนบา้นกือแล ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

150,000              

 (15841) 15841 ปรับพืน้ทีถ่มดินบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นตะโละ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 150,000              
 (15842) 15842 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 เปล่ียนหลังคา ไม้โครงหลังคา และรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นกาลอ ต .กาลอ อ.รามัน

 จ.ยะลา
100,000              

 (15843) 15843 ทาสีร้ัวโรงเรียน , ส้วมอาคารละหมาด งานทาสี , ปอ้มยาม เปล่ียนหลังคา และงานทาสีโรงเรียนบา้นกอตอตือระ 
ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

150,000              

 (15844) 15844 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานทาสี , อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี , อาคารละหมาด งานทาสีโรงเรียนบา้นยะต๊ะ
 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

100,000              

 (15845) 15845 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนคีรีบรูวัฒนา ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 100,000              
 (15846) 15846 ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้้า และปรับพืน้ทีภ่ายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นคูวอ ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 150,000              
 (15847) 15847 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก เปล่ียนพืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนพืน้กระเบือ้งเคลือบ , ลานกีฬา

 ปพูืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นบอืยอง ต .กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
150,000              



     หนา้ที ่665

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15848) 15848 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนผนังกระเบือ้ง , อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปล่ียนผนังกระเบือ้ง และ

เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโต๊ะปาแก๊ะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
150,000              

 (15849) 15849 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าโรงเรียนบา้นกรงปนิัง ต .กรงปนิัง อ.กรงปนิัง จ.ยะลา 150,000              
 (15850) 15850 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก เปล่ียนพืน้กระเบือ้งเคลือบ รางน้้าฝน และทาสีโรงเรียนบา้นพอแม็ง ต .กายูบอเกาะ อ.

รามัน จ.ยะลา
150,000              

 (15851) 15851 ปรับพืน้ทีถ่มดินบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นบเูกะจือฆา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 150,000              
 (15852) 15852 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนผนังคอนกรีต กระจกอลูมิเนียม บานกระจกอลูมิเนียม โคมไฟฟา้ , ปรับปรุง

ซ่อมแซมรางระบายน้้า และเสาธงโรงเรียนบา้นละแอ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
100,000              

 (15853) 15853 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 201/26 เปล่ียนโครงหลังคา และเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปลัูย ต.บาลอ อ.รามัน
 จ.ยะลา

100,000              

 (15854) 15854 โรงอาหาร เปล่ียนฝ้าเพดาน , ติดต้ังกันสาดระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบา้นสะโต ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 150,000              
 (15855) 15855 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าโรงเรียนวัดรังสิตาวาส ต .ทา่ธง อ.รามัน จ.ยะลา 100,000              
 (15856) 15856 อาคารเรียน แบบ 105/29 เปล่ียนหลังคา และรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นจ้าปนู ต.ทา่ธง อ.รามัน จ.ยะลา 150,000              
 (15857) 15857 ปรับปรุงถนน ปพูืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก , ปรุงเสาธง ยกระดับปพูืน้กระเบือ้ง , อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 

งานทาสีโรงเรียนบา้นโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
200,000              

 (15858) 15858 สนามเด็กเล่น เปล่ียนพืน้คอนกรีต เสาร้ัว และทาสีโรงเรียนธารแร่ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 53,700                
 (15859) 15859 อาคารเรียน 017 งานทาสีโรงเรียนศรีพฒันาราม ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 100,000              
 (15860) 15860 อาคารเรียน แบบ 105/29 เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบเคลือบ และงานทาสีโรงเรียนบา้นมาแฮ ต .บอืมัง อ.รามัน

 จ.ยะลา
150,000              

 (15861) 15861 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนประตู , อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนประตู - หน้าต่างโรงเรียนบา้นร้ัวตะวัน ต.บดีุ
 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

150,000              

 (15862) 15862 ปรับปรุงบริเวณส้านักงาน  ปรับพืน้ และท้าโครงหลังคาทางเดินโรงเรียนสพป .ยะลา เขต 1 ต.ถนนสุขยางค์ อ.
เมืองยะลา จ.ยะลา

300,000              

 (15863) 15863 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนประตู - หน้าต่าง , อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 เปล่ียนประตู , อาคารเรียน
 แบบ 017 เปล่ียนประตู - หน้าต่างโรงเรียนบา้นไทรงาม ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

147,900              

 (15864) 15864 สนามเด็กเล่น ปรับพืน้ทีป่พูืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นต้นหยี ต .ล้าพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 89,700                
 (15865) 15865 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนบา้นเบญญา ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 150,000              
 (15866) 15866 ซ่อมแซมอาคาร สพฐ.4 (หอ้งส้วม) งานปพูืน้กระเบือ้ง, ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ อาคารเรียน สปช . 104/26

 อาคารเรียน ป.1ก งานทาสีพลาสติก งานทาสีน้้ามัน งานพืน้เทคอนกรีตโรงเรียนบา้นคชศิลา ต .บาละ อ.กาบงั จ.
ยะลา

100,000              

 (15867) 15867 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก 3 หอ้งเรียน งานฝ้าเพดาน งานบนัไดโรงเรียนบา้นซีเยาะ ต .บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.
ยะลา

150,000              

 (15868) 15868 งานปรับปรุงภมูิทศัน์เสาธงโรงเรียนบา้นเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 149,000              
 (15869) 15869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นรานอ ต .ตาเนาะปเูต๊ะ อ.บนันังสตา จ.ยะลา 150,000              
 (15870) 15870 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.605/45 ขนาด10ทีน่ัง่ งานเปล่ียนหลังคา รางน้้า งานพืน้ งานฉาบ งานประตุ 

งานทาสี งานเปล่ียนโถปสัสาวะโรงเรียนบา้นหลักเขต ต .ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
150,000              

 (15871) 15871 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด งานเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา งานปรูะเบือ้ง งานฝ้าเพดาน งานเปล่ียนหลอดไฟพร้อม
สายไฟ งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองน้้าใส ต .บาละ อ.กาบงั จ.ยะลา

150,000              

 (15872) 15872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้กระเบือ้ง งานเปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นตาชี ต .ตาชี 
อ.ยะหา จ.ยะลา

100,000              



     หนา้ที ่666

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15873) 15873 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานปรับสภาพแวดล้อมลานทางเดินโรงเรียนบา้นกือลอง ต .ตล่ิงชัน อ.

บนันังสตา จ.ยะลา
150,000              

 (15874) 15874 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานเปล่ียนกระเบือ้ง งานเปล่ียนครอบสัน โรงเรียนบา้นทรายแก้ว
 ต.ตล่ิงชัน อ.บนันังสตา จ.ยะลา

150,000              

 (15875) 15875 ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 2 
ต.ตาเนาะปเูต๊ะ อ.บนันังสตา จ.ยะลา

149,000              

 (15876) 15876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสี งานรางน้้า งานทอ่รับน้้าฝน งานกระเบือ้ง งานปรับ
ระดับพืน้ งานปกูระเบือ้งโรงเรียนราษฎร์อุทศิ (ปแูล) ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา

149,300              

 (15877) 15877 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานปรับปรุงพืน้ที ่งานเปล่ียนประตู งานเปล่ียนร้ัวน้้าตกโรงเรียนบา้นลือเน็ง ต .
ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

149,900              

 (15878) 15878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ งานซ่อมแซมเพดาน งานปรับปรุงรางระบาย
น้้าโรงเรียนบา้นปาแดรู ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา

150,000              

 (15879) 15879 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในโรงเรียน งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นวังส้าราญ ต .ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 150,000              
 (15880) 15880 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษ งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นยือนัง ต .กาบงั อ.กาบงั จ.ยะลา 150,000              
 (15881) 15881 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.604/41 และ สปช.601/26 ขนาด 4 ทีน่ัง่ งานกระเบือ้งหลังคา งานก่ออิฐ 

งานปพูืน้กระเบือ้ง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นลากอ ต .ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
140,000              

 (15882) 15882 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานพืน้ปทูราย งานปูพ้ืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบเูก๊ะฆลูโฆ ต .กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 150,000              
 (15883) 15883 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานกระเบือ้ง งานรางน้้าโรงเรียนบา้นคีรีลาดพฒันา ต .ตล่ิงชัน อ.บนันังสตา จ.

ยะลา
100,000              

 (15884) 15884 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานก่ออิฐ ฉาบปนู งานขุดดิน งานปพูืน้ทราย งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังหนิ
 ต.บนันังสตา อ.บนันังสตา จ.ยะลา

100,000              

 (15885) 15885 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงครัว งานร้ือถอน งานโครงสร้าง งานผนัง งานซ่อมแซมหลังคา งานพืน้ งานประตู หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นเตรียมปญัญา ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา

100,000              

 (15886) 15886 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นลีตอ ต .บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 150,000              
 (15887) 15887 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานพืน้ลานหน้าเสาธงโรงเรียนบา้นลาแล ต .บาละ อ.กาบงั จ.ยะลา 147,600              
 (15888) 15888 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานปรับปรุงคันกั้นดินพงัโรงเรียนเขื่อนบางลาง ต.เขื่อนบางลาง อ.บนันังสตา 

จ.ยะลา
200,000              

 (15889) 15889 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัว และอื่น ๆ งานทาสีโรงเรียนทา่ละมัย ต .ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 150,000              
 (15890) 15890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสี งานประตู งานประตูร้ัวโรงเรียนบา้นธารทพิย์ ต .

บนันังสตา อ.บนันังสตา จ.ยะลา
150,000              

 (15891) 15891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด งานร้ือ งานอิฐ งานหน้าต่าง งานประตู งานทาสี งานรางน้้า งานเทพืน้
โรงเรียนบา้นตันหยง ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา

150,000              

 (15892) 15892 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานก่ออิฐ งานฉาบปนู งานทาสี งานประตูโรงเรียนบา้นตันหยง สาขาบา้นเตียง
 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา

100,000              

 (15893) 15893 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานพืน้ งานผนัโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 6 ต.ตล่ิงชัน อ.
บนันังสตา จ.ยะลา

100,000              

 (15894) 15894 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานซ่อมแซมหลังคา งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นพงกูแว ต .
ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

150,000              

 (15895) 15895 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัว และอื่น ๆ งานรางระบายน้้า งานขุดดิน โรงเรียนบา้นตาเนาะปเูต๊ะใน ต .ตาเนาะปเูต๊ะ
 อ.บนันังสตา จ.ยะลา

148,000              



     หนา้ที ่667

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15896) 15896 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน งานปกูระเบือ้ง งานปรับปรุงปา้ย งานประตู 

หน้าต่างโรงเรียนบนันังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที ่200 ทีร่ะลึก ส.ร.อ. ต.บนันังสตา อ.บนันังสตา จ.ยะลา
200,000              

 (15897) 15897 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้อาคารเรียนปกูระเบือ้งอาคารเรียน งานปกูระเบือ้ง งานปนูโรงเรียนบา้นบาละ ต .บาละ อ.
กาบงั จ.ยะลา

194,800              

 (15898) 15898 งานปรับปรุงภมูิทศัน์เสาธง โรงเรียนบา้นสันติ ต.เขื่อนบางลาง อ.บนันังสตา จ.ยะลา 149,000              
 (15899) 15899 งานปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นบางลาง ต .บาเจาะ อ.บนันังสตา จ.ยะลา 149,000              
 (15900) 15900 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นตังกาเด็ง ต .ถ้า้ทะลุ อ.บนันังสตา จ.

ยะลา
123,000              

 (15901) 15901 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัว และอื่น ๆ งานปรับระดับดิน งานคอนกรีต โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 3
 ต.ตาเนาะปเูต๊ะ อ.บนันังสตา จ.ยะลา

100,000              

 (15902) 15902 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นบายอ ต .ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 150,000              
 (15903) 15903 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นบนันังกูแว ต .บนันังสตา อ.บนันังสตา 

จ.ยะลา
150,000              

 (15904) 15904 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานไม้ งานร้ือถอน งานกระเบือ้ง งานฝ้าเพดาน งานเทพืน้ งาน
ปนู งานทาสีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 1 ต.ตล่ิงชัน อ.บนันังสตา จ.ยะลา

100,000              

 (15905) 15905 ปรับปรุงภมูิทศัน์จัดการเรียนการสอน BBL งานทาสี งานถมดิน งานปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นบนันังดามา ต .
กาบงั อ.กาบงั จ.ยะลา

150,000              

 (15906) 15906 ซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นตะบงิติงงีสามัคคี ต .ตล่ิงชัน อ.บนันังสตา จ.ยะลา 100,000              
 (15907) 15907 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบาโงยซิแน ต .บาโงยซิแน อ.

ยะหา จ.ยะลา
150,000              

 (15908) 15908 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 11 ต.ตล่ิงชัน อ.บนันังสตา จ.ยะลา 100,000              

 (15909) 15909 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 10 ต.ตล่ิงชัน อ.บนันังสตา จ.ยะลา 100,000              

 (15910) 15910 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานปพูืน้โรงเรียนบา้นเจาะปนัตัง ต .บนันังสตา อ.บนันังสตา จ.ยะลา 150,000              
 (15911) 15911 งานปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานทาสีโรงเรียนบา้นตะบงิติงงี ต .ตล่ิงชัน อ.บนันังสตา จ.ยะลา 150,000              
 (15912) 15912 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานทาสี งานผนัง งานพืน้ผิว งานประตูโรงเรียนบา้นสาคู ต .บาเจาะ อ.บนันังสตา จ.

ยะลา
100,000              

 (15913) 15913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นท้านบ ต .ตาเนาะปเูต๊ะ อ.บนันังสตา จ.ยะลา 150,000              
 (15914) 15914 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสี โรงเรียนสามัคคี ต .ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 148,000              
 (15915) 15915 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนบา้นบาจุ ต .ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 150,000              
 (15916) 15916 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานปกูระเบือ้ง งานทาสี งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นตาเนาะปเูต๊ะ 

ต.ตาเนาะปเูต๊ะ อ.บนันังสตา จ.ยะลา
150,000              

 (15917) 15917 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นลูโบะ๊ปนัยัง ต .กาบงั อ.กาบงั จ.ยะลา 200,000              
 (15918) 15918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปกูระเบือ้ง งานซ่อมประตูโรงเรียนบา้นบาเจาะ ต .บาเจาะ อ.บนันังสตา จ.ยะลา 150,000              

 (15919) 15919 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น งานปกูระเบือ้ง งานรางระบายน้้าโรงเรียน
บา้นปา่หวัง ต.บนันังสตา อ.บนันังสตา จ.ยะลา

150,000              

 (15920) 15920 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกาโสด ต .บนันังสตา อ.บนันังสตา 
จ.ยะลา

148,000              

 (15921) 15921 ปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง ภมูิทศัน์โรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นละแอ ต .ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 150,000              



     หนา้ที ่668

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15922) 15922 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานคอนกรีต งานเหล็ก งานปพูืน้กระเบือ้ง งานประตูโรงเรียนบา้น

นิบง ต.กาบงั อ.กาบงั จ.ยะลา
147,000              

 (15923) 15923 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานปพูืน้โรงเรียนบา้นเตาปนู (ธนาคารกรุงเทพ 16) ต.บนันังสตา อ.บนันังสตา 
จ.ยะลา

150,000              

 (15924) 15924 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานปพูืน้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 13 ต.ตาเนาะปเูต๊ะ อ.
บนันังสตา จ.ยะลา

100,000              

 (15925) 15925 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานร้ือถอน งานซ่อมแซมหลังคา งานประตูโรงเรียนบา้นฉลองชัย 
ต.เขื่อนบางลาง อ.บนันังสตา จ.ยะลา

100,000              

 (15926) 15926 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปกูระเบือ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 5 ต.ตล่ิงชัน อ.บนันังสตา 
จ.ยะลา

150,000              

 (15927) 15927 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเจาะตาแม ต .กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 146,000              

 (15928) 15928 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น งานทาสีโรงเรียนบา้นยะหา ต .ยะหา อ.ยะหา 
จ.ยะลา

200,000              

 (15929) 15929 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณเสาธง ปรับปรุงสนามกีฬา งานพืน้โรงเรียนบา้นปะแต ต .ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 150,000              
 (15930) 15930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสี  งานรางน้้าโรงเรียนอาสินศึกษา ต .ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 150,000              

 (15931) 15931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ปกูระเบือ้ง งานผนัง งานทาสี งานไฟฟา้โรงเรียนบา้น
กาตอง ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา

148,000              

 (15932) 15932 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานติดต้ังร้ัวเหล็กริมถนน งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนสพป .ยะลา เขต 2 ต.
บนันังสตา อ.บนันังสตา จ.ยะลา

300,000              

 (15933) 15933 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียน ป1. ก   - ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นจาเราะซูซู ต.ธารน้้าทพิย์ อ.
เบตง จ.ยะลา

100,000              

 (15934) 15934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 : ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นยะรม ต .ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 150,000              

 (15935) 15935 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียน สปช .105/29 : ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นใหม่ (วันครู 2503) 
ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

200,000              

 (15936) 15936 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนและหอ้งพเิศษ :  เปล่ียนประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง , เปล่ียนหน้าต่าง , เปล่ียนฝ้า
กระเบือ้งซีเมนต์ ,ทาสีน้้าอะคลีลิค , เปล่ียนไม้เคร่าเนือ้แข็งโรงเรียนบา้นบอ่หนิ ต .บา้นแหร อ.ธารโต จ.ยะลา

150,000              

 (15937) 15937 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียน สปช .105/29 : ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นอัยเยอร์เวง ต .อัยเยอร์
เวง อ.เบตง จ.ยะลา

200,000              

 (15938) 15938 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  - เปล่ียนฝ้าเพดาน , ทาสีภายนอกโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ต.บา้นแหร อ.
ธารโต จ.ยะลา

100,000              

 (15939) 15939 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส่ืออนุบาล   - เหล็กดัดกั้นหอ้งเรียน, ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นราโมง ต .ยะรม อ.
เบตง จ.ยะลา

150,000              

 (15940) 15940 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษ (หอ้งคอมพวิเตอร์)   - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา , ก่อผนังอิฐบล๊อคโรงเรียนบา้น
ปะเด็ง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

100,000              

 (15941) 15941 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด   - ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง , ติดต้ังประตูเหล็ก , เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นจาเราะ
ปะไต ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

100,000              

 (15942) 15942 ปรับปรุงซ่อมแซมเทพืน้คอนกรีตหน้าอาคารเรียน   - เทพืน้คอนกรีต คสล. หนา 6 นิว้โรงเรียนบา้นโต ต.แม่หวาด
 อ.ธารโต จ.ยะลา

200,000              



     หนา้ที ่669

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15943) 15943 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1.ก   - เทพืน้คอนกรีต คสล. หนา 10 ซม. ปเูหล้กไวเมตโรงเรียนบา้นธารมะลิ 

ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
150,000              

 (15944) 15944 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26   - รางน้้าพลาสติกหนา 5 มม. กว้าง 6 นิว้พร้อมชุดประกอบ , 
ทอ่ส่งน้้าพลาสติกพร้อมชุดประกอบ  2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1. ก  - รางน้้าพลาสติกหนา 5 มม. กว้าง
 6 นิว้พร้อมชุดประกอบ, ทอ่ส่งน้้าพลาสติกพร้อมชุดประกอบโรงเรียนบา้นไทยพฒันา ต .คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา

100,000              

 (15945) 15945 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017  -ทาสีโรงเรียนบา้นธารน้้าทพิย์ ต.ธารน้้าทพิย์ อ.เบตง จ.ยะลา 99,000                
 (15946) 15946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017   - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นแหร ต.บา้นแหร อ.ธารโต จ.ยะลา 150,000              
 (15947) 15947 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์อ - ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นธารน้้าใส ต .ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 100,000              

 (15948) 15948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์   - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา , ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ , เชิงชายไม้เนือ้แข็ง , 
เทพืน้ คสล. , ฉาบปนูเรียบ ,ผนังก่อคอนกรีตบล๊อคหนา 7 ซม.โรงเรียนบา้นตาเนาะแมเราะ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.
เบตง จ.ยะลา

150,000              

 (15949) 15949 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานอาชีพ  - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา , เทพืน้ คสล., ทาสีกันสนิมโรงเรียนบา้นจุโป ต.แม่
หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

150,000              

 (15950) 15950 1. ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  - เปล่ียนฝ้าเพดานแบบเรียบ, ลูกกรงเหล็กหน้าต่าง  2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ป1.ก  - เปล่ียนฝากระดานไม้อัด , ทาสีโรงเรียนบา้นบาแตตูแง ต.ธารน้้าทพิย์ อ.เบตง จ.ยะลา

93,000                

 (15951) 15951 1.ปรับปรุงปา้ยโรงเรียน  - ก่ออิฐ และปตัูวหนอน 2.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  - ก่ออิฐ และปตัูวหนอนโรงเรียน
บา้นด่านสันติราษฎร์ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

150,000              

 (15952) 15952 รับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  รางระบายน้้า คสล.รูปตัวว,ี เทพืน้ คสล.   2.ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารแบบสร้างเอง  เทพืน้ คสล .โรงเรียนบา้นเยาะ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

150,000              

 (15953) 15953 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์  - เทพืน้ คสล. หนา 10 ซม.โรงเรียนบา้นมาลา ต.ตาเนาะแมเรา อ.
เบตง จ.ยะลา

150,000              

 (15954) 15954 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ท้าเสาธงใหม่ , ฟตุบาทหน้าอาคารและทางเดินหอ้งน้้ามีหลังคา
โรงเรียนบา้นวังศิลา ต.บา้นแหร อ.ธารโต จ.ยะลา

100,000              

 (15955) 15955 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม  - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ,เปล่ียนประตู , เทพืน้ คสล. หนา 10 ซม., ปพูืน้กระเบือ้ง
เคลือบ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร   - เคาเตอร์ปรุงอาหารพร้อมปกูระเบือ้ง , คูระบายน้้า กว้าง 50 ซม.
 ลึก 50 ซม. มีฝาปดิโรงเรียนบา้นวังใหม่ (ประชาอุทศิ 2519) ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

150,000              

 (15956) 15956 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  - ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ , ต่อเติมหลังคาบา้น , ประตูมุง้ลวด , เปล่ียนกระเบือ้ง
หลังคา , เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาข่อย ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

150,000              

 (15957) 15957 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน   - รางระบายน้้า คสล. ฝาเหล็กโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพ
อนุสรณ์) ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

200,000              

 (15958) 15958 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน  - ทาสีน้้าอะครีลิคโรงเรียนบา้นศรีนคร ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา 100,000              
 (15959) 15959 ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้้า  - เทพืน้จับระดับหนา 5 ซม. , ผนังก่ออิฐบล๊อก หนา 7 ซม. , ถมดินโรงเรียนบา้น

นิคมสร้างตนเองธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
200,000              

 (15960) 15960 อาคารเรียน รอ.006  
ปกูระเบือ้งเคลือบ บนัได พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบหอ้งเรียน  ทาสีโรงเรียนบา้นบากหนองแดง ต .บา้นบาก อ.ศรี
สมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (15961) 15961 อาคารประกอบสร้างเอง พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นอีโก่ม ต .เทอดไทย อ.ทุง่เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15962) 15962 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ปกูระเบือ้ง 

อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 รางน้้าฝนสังกะสีโรงเรียนบา้นแมดโพธิ์กลาง ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (15963) 15963 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นดงบา้นนาประชาสรรค์ ต .มะอึ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              

 (15964) 15964 อาคาเรียน แบบ วันตรู พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นข่า ต .หนองผือ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (15965) 15965 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) ต.ขอนแก่น 

อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (15966) 15966 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26  พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นฝ่ังแดง ต .อุ่มเม้า อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (15967) 15967 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 พืน้ปกูระเบือ้ง 

อาคารเรยน แบบ ป.1 .พเิศษ ทาสีโรงเรียนบา้นโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) ต.ปอภาร อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (15968) 15968 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ทาสี ฝ้าฉาบเรียบ เปล่ียนประตูโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต.หวัช้าง อ.จตุรพกัตร
พมิาน จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (15969) 15969 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. ประตูพร้อมอุปกรณ์ หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ เปล่ียนเสาไม้ เปล่ียนตงไม้เนือ้แข็ง ไม้พืน้ 
กระจกช่องแสง งานฝ้า ตาข่ายช่องลมโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (15970) 15970 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) ต.ผักแว่น อ.จังหาร 
จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (15971) 15971 อาคารเรียน แบบ รอ.05 พืน้ปกูระเบือ้ง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองพานแยบวัหา้ว ต .แคนใหญ่ อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (15972) 15972 อาคารเรียน ป.1 ซ พเิศษ พืน้ปกูระเบือ้ง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ ต .ล้ินฟา้ อ.จตุรพกัตร
พมิาน จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (15973) 15973 อาคารเรียน แบบ ป 1ฉ. พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองผือโพนศรี ต .โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (15974) 15974 อาคารเรียน แบบ ป 1ฉ. พเิศษ บผุนังหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นดงยาง ต .ดู่น้อย อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (15975) 15975 อาคารเรียน แบบ รอ.06  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นชาดมะเหล่ือม ต .หนองพอก อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (15976) 15976 อาคารเรียน แบบ รอ.05 พืน้ปกูระเบือ้ง  ทาสีโรงเรียนบา้นจันทร์สว่าง ต .อุ่มเม้า อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (15977) 15977 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู 

อาคารหอ้งประชุม แบบ สร้างเอง พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเหล่าจั่นหนองทุม่ ต .ดงแดง อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.
ร้อยเอ็ด

150,000              

 (15978) 15978 อาคารเรียน แบบ 105/29  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นม่วงน้้า(ประชาศิษย์วิทยา) ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              

 (15979) 15979 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นประตูชัย ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (15980) 15980 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังปากบุง่ ต .พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (15981) 15981 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.พเิศษ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนส้าราญ ต .ล้ินฟา้ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (15982) 15982 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงกลาง ต .ดงกลาง อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (15983) 15983 อาคารเรียน แบบ สร้างเอง พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่แดงสาขาบา้นหนองตอน้อย ต .ดู่น้อย อ.จตุรพกัตร

พมิาน จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (15984) 15984 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นแคนสามัคคี ต .ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 100,000              

 (15985) 15985 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนเมืองธวัชบรีุ ต .นิเวศน์ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (15986) 15986 อาคารเรียน แบบ กรมสามัญ 312 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองโทนหนองเขวา (คุรุราษฎร์สามัคคี) ต.แคน

ใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (15987) 15987 อาคารเรียน แบบ ป 017 ก พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ต .ดงกลาง อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 150,000              

 (15988) 15988 อาคารเรียน แบบ เปดิใหม่ปฏรูิปการศึกษา พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนแดง ต .เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (15989) 15989 อาคารเรียน แบบ ป1ซ.พเิศษ งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนไตรคามวิทยา ต .ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (15990) 15990 อาคารเรียน แบบ สปช. 106 พืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นสังข์ ต .บงึนคร อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (15991) 15991 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนปา่แดงหนองฮูโนนไทย ต .ดู่น้อย อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.

ร้อยเอ็ด
150,000              

 (15992) 15992 อาคารเรียน แบบ ป 1ฉ. พืน้ปกูระเบือ้ง
ปรับปรุงสนามวอลเล่ย์บอล  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นอ้นวิทยาประชาสรรค์ ต .หวัช้าง อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.
ร้อยเอ็ด

150,000              

 (15993) 15993 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นขี้เหล็ก ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (15994) 15994 อาคารเรียน แบบ รอ 105 พืน้ปกูระเบือ้ง

อาคารเรียน แบบ 105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่สุ่มหนองปงิวิทยาคาร ต .พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (15995) 15995 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (15996) 15996 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ปกูระเบือ้ง

ปรับปรุงสภาพแวพล้อมในโรงเรียน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองต่าย ต .เขาวทุง่ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (15997) 15997 อาคารเรียน แบบ รอ.06 งานประตู งานหน้าต่าง งานหลังคาโรงเรียนบา้นมีชัย ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              

 (15998) 15998 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบงึโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ต .แสนชาติ อ.จังหาร จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (15999) 15999 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นงูเหลือม ต .ดงแดง อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 100,000              

 (16000) 16000 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ.พเิศษ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองผือน้อย (สันติราษฎร์บ้ารุง) ต.โคกล่าม อ.จตุร
พกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16001) 16001 อาคารเรียน แบบ 1 ฉ. พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองดู่ ต .ธงธานี อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16002) 16002 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงสวอง ต .สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16003) 16003 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. พืน้ปกูระเบือ้ง งานฝ้าเพดาน  ปรับระดับพืน้โรงเรียนบา้นหนองยูง ต .หนองแวง อ.เมือง

ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16004) 16004 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานผนัง งานหลังคา งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นโนนราษ ีต .บงึงาม อ.ทุง่เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 100,000              

 (16005) 16005 อาคารเรียน แบบ 105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนทรายทองวิทยา ต .หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16006) 16006 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นคางฮุงบากไร่นุน่โนนศึกษา ต .ผักแว่น อ.จังหาร จ.

ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16007) 16007 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแอก ต .หนองผือ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 150,000              

 (16008) 16008 อาคารเรียน แบบ รอ.05 พืน้ปกูระเบือ้ง งานหลังคาโรงเรียนปา่สังข์ปา่ม่วงวิทยา ต .ปา่สังข์ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (16009) 16009 อาคารเรียน แบบ รอ.05 งานหลังคา โรงเรียนบา้นหนองแวง ต .หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16010) 16010 อาคารเรียน แบบ 105/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหวัโนน ต .ธวัชบรีุ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16011) 16011 อาคารเรียน แบบ สปช.104 งานหน้าต่าง ทาสี

อาคารเรียน แบบ ป 1ฉ. งานหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นขุมดินสว่างประชานุกูล ต.น้้าใส อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16012) 16012 อาคารเรียน แบบ 105/29 พืน่ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นแวงวิทยา ต .หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16013) 16013 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  พืน้ปกูระเบือ้ง งานประตูโรงเรียนบา้นหวายน้อย ต .ทุง่เขาหลวง อ.ทุง่เขาหลวง 

จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16014) 16014 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกุระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองนาสร้าง (ศิริราษฎร์บรูณะ) ต.เหนือเมือง อ.
เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16015) 16015 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นคุยขนวนไผ่ล้อม ต .เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16016) 16016 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเหล่ากล้วย ต .ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16017) 16017 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 พืน้ปกูระเบือ่งโรงเรียนบา้นหนองผักแว่น ต .เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 100,000              

 (16018) 16018 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. พืน้ปกูระเบือ้ง
โรงอาคาร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกมอน ต .ปา่สังข์ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16019) 16019 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง งานประตูโรงเรียนบา้นหนองตาไก้หนองตุ ต .สีแก้ว อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16020) 16020 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 พืน้ปกูระเบือ้ง งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นปา่ดวน ต .ล้ินฟา้ อ.จตุร
พกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16021) 16021 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงบงั (พกิุลศึกษาคาร) ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.
ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16022) 16022 อาคารเรียน แบบ 105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง (คุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ 
จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16023) 16023 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 พืน้ปกูระเบือ้ง งานประตู งานหน้าต่าง
อาคารเรียน แบบ รอ.1 พืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นขาม ต .บงึนคร อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16024) 16024 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองเข็ง ต .ดงสิงห ์อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16025) 16025 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน) ต.เหนือเมือง อ.เมือง

ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16026) 16026 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานโครงสร้าง งานประตู งานหน้าต่าง พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองเบดิ ต .เมือง
น้อย อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16027) 16027 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นเลิงคา ต .ดินด้า อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16028) 16028 อาคารเรียน แบบ ปฐมวัย พืน้ปกูระเบือ้ง งานหลังคาโรงเรียนบา้นหวัโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์) ต.โนนตาล

 อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (16029) 16029 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นปา่แหนหนองไร่ ต .สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              

 (16030) 16030 อาคารเรียน แบบ 105/29 งานประตู พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา ต .ดงสิงห ์อ.
จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16031) 16031 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้อ ต .โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16032) 16032 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. งานผนัง งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) ต.รอบเมือง อ.เมือง

ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (16033) 16033 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง

อาคารอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนหนองตอวิทยา ต .หวัช้าง อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16034) 16034 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (หอ้งคอมพวิเตอร์) งานประตู งานหน้าต่าง
หอ้งเรียนอนุบาล งานประตู งานหน้าต่าง พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนชัย ต .หนองพอก อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16035) 16035 อาคารหอ้งสมุด งานผนัง พืน้ปกูระเบือ้ง งานหลังคา งานประตู โรงเรียนบา้นหนองผือ ต .หนองผือ อ.จตุรพกัตร
พมิาน จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16036) 16036 อาคารหอ้งสมุด แบบ 202/26 งานหลังคา ทาสี งานไฟฟา้โรงเรียนเมืองจังหาร ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16037) 16037 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคา งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนบา้นดู่ ต .ธวัชบรีุ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16038) 16038 ส้วม สปช. 601/26 งานหลังคา เปล่ียนโถส้วม อ่างล้างหน้า งานประตูโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี ต .ดิน

ด้า อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16039) 16039 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นพลับพลา ต .พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16040) 16040 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นราชธานี ต.ราชธานี อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16041) 16041 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนข่า ต .บา้นเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16042) 16042 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ. งานหลังคาโรงเรียนบา้นปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16043) 16043 โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบา้นไผ่ ต .บงึนคร อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16044) 16044 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ ต .อีง่อง อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16045) 16045 โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นตรีคาม ต .อุ่มเม้า อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16046) 16046 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานหลังคาโรงเรียนบา้นหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) ต.บา้นเขือง อ.เชียงขวัญ จ.

ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16047) 16047 อาคารเรียน (หอ้งเรียนอนุบาล) งานประตู งานหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์
(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16048) 16048 อาคารเอนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นอีง่อง ต .อีง่อง อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16049) 16049 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26  ทาสี

อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 ทาสีโรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16050) 16050 อาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช.202/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแกหนองโล ต .ล้ินฟา้ อ.จตุรพกัตร
พมิาน จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16051) 16051 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนโนนสีดาวิทยา ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16052) 16052 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนส้าราญ ต .พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16053) 16053 โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบา้นง้ิว(คุรุปถัมภ)์ ต.ธงธานี อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16054) 16054 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ 

จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (16055) 16055 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา พืน้ปกูระเบือ้ง งานประตูโรงเรียนบา้นดอนแคน ต .ศรีโคตร อ.จตุรพกัตรพมิาน 
จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16056) 16056 โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงสิงห์ (ด้ารงราษฎร์สามัคคี) ต.ดงสิงห ์อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16057) 16057 อาคารเรียน แบบ รอ.06 งานหลังคาโรงเรียนบา้นเพก็ทา่บอ่วิทยา ต .ไพศาล อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16058) 16058 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. งานหลังคาโรงเรียนบา้นอุ่มจาน ต.หนองผือ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16059) 16059 อาคารเรียน แบบ 102/26 ทาสี งานประตู งานหลังคาโรงเรียนบา้นเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล ต.ดงสิงห ์อ.

จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16060) 16060 โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่สุ่ม ต .อุ่มเม้า อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (16061) 16061 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานประตู งานหลังคา

โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่นหนองอ้อ ต .ดงสิงห ์อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16062) 16062 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นโคกล่าม ต .โคกล่าม อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16063) 16063 โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นม่วงทา่ลาด ต .ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16064) 16064 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนหนองแสงโนนสมบรูณ์ ต .โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ

 จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16065) 16065 อาคารเรียน แบบ 105/29 พืน้ปกูระเบือ้งระเบยีงทางเดิน
โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแวงหนองหวัคน ต .หนองผือ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16066) 16066 อาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นปา่ยาง ต .โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 100,000              

 (16067) 16067 อาคารเรียน แบบ สร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองช้าง ต .เขวาทุง่ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16068) 16068 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า ต .ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16069) 16069 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา ทาสี พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพนทอง ต .โพธิ์สัย อ.ศรี

สมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16070) 16070 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งลานปฏบิติักิจกรรมโรงเรียนบา้นดงแดงหนองเพยีขันธ์ ต .ดงแดง 
อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16071) 16071 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานผนัง พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนรัง ต .โนนรัง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16072) 16072 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานหลังคาโรงเรียนบา้นเขวาทุง่ ต .เขวาทุง่ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16073) 16073 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานหลังคา โรงเรียนบา้นโพธิ์ทอง(ยุทธศิลปส์งเคราะห์) ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.

ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16074) 16074 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานประตูโรงเรียนหวันางามวิทยา ต .ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 150,000              

 (16075) 16075 อาคารเอนกปรสะงค์ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต .หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16076) 16076 อาคารเอนกรประสงค์ งานประตู งานหน้าต่าง พืน้ปกูระเบือ้ง งานผนังโรงเรียนบา้นหวายหลึม ต .มะบา้ อ.ทุง่เขา

หลวง จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16077) 16077 อาคารเรียน แบบ 105/29 งานหลังคา พืน้ปกูระเบือ้ง
ส้วม แบบ สปช.601/26 งานประตู เปล่ียนโถส้วม ผนังปกูระเบือ้ง งานเดินทอ่โรงเรียนชุมชนบา้นสีแก้ว ต .สีแก้ว 
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16078) 16078 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานประตู งานหน้าต่าง
อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ทาสี 
ส้วม แบบ สปช. 601/26 (2 หลัง) งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นซ้งวิทยาคม ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.
ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16079) 16079 อาคารเรียน แบบ 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งใต้ถุนอาคารเรียนโรงเรียนบา้นร่องค้า ต .ปา่สังข์ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.
ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16080) 16080 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานหลังคา โรงเรียนบา้นดอนพยอมน้อย ต .บา้นเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16081) 16081 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหน้าต่าง งานประตู 

ลานกีฬาเอนกประสงค์ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นมะอึ ต.มะอึ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (16082) 16082 อาคารเรียน แบบ คสล.สามัญ งานประตู ทาสี งานหลังคาโรงเรียนบา้นคานหกัโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย)์ ต.สี
แก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (16083) 16083 โรงอาหาร งานหลังคา 

อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16084) 16084 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.205/29 งานพืน้ เทพืน้ขัดหยาบโรงเรียนจตุรพกัตรพมิาน ต .หวัช้าง อ.จตุร
พกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16085) 16085 โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนเวฬุวันวิทยา ต .หนองไผ่ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16086) 16086 โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหวันาค้า ต .ดงกลาง อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16087) 16087 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา กันสาดอาคารโรงเรียนบา้นดงลาน (คุรุรัฐประชาสรรค์) ต.ดงลาน อ.

เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16088) 16088 โรงอาหาร เทพืน้คอนกรีต พืน้ปกูระเบือ้ง 
อาคารเรียน แบบ รอ.06 ทาสีโรงเรียนบา้นนางาม ต.บงึงาม อ.ทุง่เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16089) 16089 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนไพศาลวิทยาคม ต .ไพศาล อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16090) 16090 อาคารเอนกประสงค์ (2 หลัง) พืน้ปกูระเบือ้ง

หอ้งสมุด พืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นดงยางโคกพลิา (ประชาอุปถัมภ)์ ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16091) 16091 อาคารเอนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดโนนส้าราญ (ประชาสามัคคี) ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 100,000              

 (16092) 16092 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง ก่อผนังโรงเรียนบา้นหว้ยสนุกสะพานทอง ต .เหล่า อ.ทุง่เขาหลวง
 จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16093) 16093 อาคารเอนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเปลือย (สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)์ ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16094) 16094 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นธวัชบรีุ ต.ธงธานี อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16095) 16095 อาคารเอนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นแก่นทราย (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย)์ ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.

ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16096) 16096 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนแทน่ ต .หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16097) 16097 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. พิน้ปกูระเบือ้งระเบยีง ทาสี งานประตูโรงเรียนบา้นเกษมสุข ต .พลับพลา อ.เชียงขวัญ 

จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16098) 16098 อาคารเรียน แบบ รอ.05 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) ต.เมืองทอง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16099) 16099 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา
ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนโนนเชียงบงัหาดหนองแค ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16100) 16100 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองชาด ต .ดู่น้อย อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16101) 16101 โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้ง

อาคารเรียน แบบ รอ.06 ทาสีโรงเรียนบา้นดอนแก้ว ต.บงึงาม อ.ทุง่เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16102) 16102 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้ พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นเมืองน้อย ต .เมืองน้อย อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16103) 16103 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ พเิศษ ทาสีโรงเรียนดงยางสะแบง ต .ดินด้า อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16104) 16104 หอ้งสมุด งานหลังคาโรงเรียนบา้นสวนจิก ต .สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16105) 16105 อาคารเรียน แบบ สามัญ 4 ชั้น ทาสี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 300,000              
 (16106) 16106 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ เทพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) ต.พระเจ้า อ.เชียง

ขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16107) 16107 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นหนองแวงยาว ต .สวน
จิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (16108) 16108 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหน้าต่าง งานประตู  ทาสี งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต .ศรีโคตร อ.จตุร

พกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16109) 16109 อาคารเรียน รอ.05  งานหลังคาโรงเรียนบา้นสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) ต.สะอาดสมบรูณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.
ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16110) 16110 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .เมืองหงส์ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16111) 16111 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานหลังคาโรงเรียนบา้นมะยาง ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16112) 16112 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ พเิศษ งานทาสีโรงเรียนบา้นเปลือยสีแก้ว ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16113) 16113 อาคารเรียน แบบ รอ.01 งานหลังคาโรงเรียนบา้นดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) ต.สะอาดสมบรูณ์ อ.เมือง

ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16114) 16114 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานกันสาดโรงเรียนบา้นหนองจิกโคกสูง ต .ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16115) 16115 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหมูม้น ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16116) 16116 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนธรรมจารีนิวาส ต .แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16117) 16117 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานผนัง งานหน้าต่าง งานกันสาด งานประตูโรงเรียนบา้นคุยค้อ(บญัฑิตประชา

สรรค์) ต.ดินด้า อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16118) 16118 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นค้อกุดจอก ต .อีง่อง อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16119) 16119 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา โรงเรียนบา้นศรีสมเด็จ ต .ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16120) 16120 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานหลังคา งานประตู งานฝ้า ทาสีโรงเรียนบา้นโคกข่าหนองโก ต .ศรีสมเด็จ อ.

ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16121) 16121 หอ้งโสตทศันูปกรณ์ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบงึงามพฒันา ต .บงึงาม อ.ทุง่เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16122) 16122 อาคารเรียน แบบ รอ.06 เปล่ียนประตู รางน้้า งานหลังคาโรงเรียนบา้นบุง่ค้าแก่งข่า ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.

ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16123) 16123 โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้ง ก่อผนัง โรงเรียนบา้นเล้าวิทยาคาร ต .หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16124) 16124 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองเต่า ต .หนองไผ่ 

อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16125) 16125 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พฒันา) ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพกัตร
พมิาน จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16126) 16126 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นอีโคตร (สามัคคีราษฎร์บ้ารุง) ต.ศรีโคตร อ.จตุรพกัตร
พมิาน จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16127) 16127 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา โรงเรียนบา้นนาโพธิ์(สหพนัธ์พทิยาภรณ์) ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 150,000              

 (16128) 16128 อาคารเรียน แบบ สปช.101 พืน้ปกูระเบือ้ง
โรงอาหาร พิน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนสหคามวิทยาคาร ต .ศรีโคตร อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16129) 16129 อาคารเรียนกาญจนภเิษก งานพืน้ เทพืน้ ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นจาน ต .ทุง่เขาหลวง อ.ทุง่เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 150,000              

 (16130) 16130 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา ทาสีโรงเรียนไตรคามสามัคคี(บา้นขี้เหล็ก) ต.สะอาดสมบรูณ์
 อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16131) 16131 อาคารหอประชุม พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเทอดไทย ต .เทอดไทย อ.ทุง่เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16132) 16132 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนส้ันหนองแคสามัคคี ต .โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16133) 16133 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา ประตู โถส้วม พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นแคน ต .จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (16134) 16134 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา ทาสี งานประตู 

สนามกีฬา เทพืน้ปรับระดับโรงเรียนบา้นปอภาร(ปอภารราษฎร์บ้ารุง) ต.ปอภาร อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (16135) 16135 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ พเิศษ ทาสี งานประตูหน้าต่างโรงเรียนล้ินฟา้วิทยาคาร ต.ล้ินฟา้ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.
ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16136) 16136 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานประตู ทาสีโรงเรียนบา้นสองพีน่้องวิทยาคาร ต .บงึนคร อ.ธวัชบรีุ
 จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16137) 16137 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแก่ง ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16138) 16138 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองบวัดอนไผ่ ต .นิเวศน์ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              

 (16139) 16139 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนดินด้าบวัรองวิทยา ต.ดินด้า อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 150,000              

 (16140) 16140 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา โรงเรียนบา้นหนองคูบอน ต.โคกล่าม อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 100,000              

 (16141) 16141 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. งานผนัง งานบนัได พืน้ปกูระเบือ้ง
ส้วม สปช.601/26 งานหลังคา โรงเรียนบา้นโสกเชือก(คุรุราษฎร์อ้านวย) ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16142) 16142 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ พเิศษ งานหลังคา อาคารเรียน แบบ ป1 ซ (5 หอ้งเรียน) งานหลังคาโรงเรียนบา้นบวั
หลวง(สหราษฎร์บ้ารุง) ต.เหล่า อ.ทุง่เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16143) 16143 อาคารเรียนอนุบาล แบบ สร้างเอง งานหลังคา
โรงอาหาร เทพืน้ปรับระดับ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นยางใต้ ต .เทอดไทย อ.ทุง่เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16144) 16144 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นดู่น้อย ต .ดู่น้อย อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16145) 16145 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตูอลูมเนียมโรงเรียนบา้นกล้วยวิทยา ต .สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16146) 16146 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ถมดิน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นคางฮุง ต .ธวัชบรีุ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16147) 16147 อาคารเรือนไทย งานหลังคา 

ปรับสภาพแวดล้อม เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบา้นเมืองหงส์ ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (16148) 16148 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นเหล่าง้ิว(เหล่าง้ิววิทยานุกูล) ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              

 (16149) 16149 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นยางกู่ ต.มะอึ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16150) 16150 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16151) 16151 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นขว้างใหญ่ ต.มะบา้ อ.ทุง่เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16152) 16152 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นสวนมอญ ต.อีง่อง อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16153) 16153 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองบวัเลิงเหล่าสวนมอญ ต.ปา่สังข์ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16154) 16154 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นขว้างทา่สะแบง ต .มะบา้ อ.ทุง่เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16155) 16155 ลานกีฬา เทพืน้คอนกรึตโรงเรียนบา้นไก่ปา่ ต .หนองพอก อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16156) 16156 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นซองแมว ต.เหล่า อ.ทุง่เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16157) 16157 สนามฟตุบอล ถมดิน ปรับพืน้สนาม

ทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพทิยา) ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16158) 16158 ร้ัวโรงเรียน โรงเรียนบา้นหนาด ต.เทอดไทย อ.ทุง่เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16159) 16159 สนามวอลเล่ย์บอล เทพืน้ส้าเร็จรูปโรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ ต.บงึงาม อ.ทุง่เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16160) 16160 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ทาสี

อาคาเรียน แบบ สปช. 105/266 ทาสี
ประตูเล่ือนร้ัวโรงเรียน งานประตู
ส้วม แบบ สปช. 602 พืน้ปกูระเบือ้ง
ส้วม แบบ สปช. 602/4 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นแดงโนนสว่าง ต .เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16161) 16161 สนามกีฬาเอนกประสงค์ ถมดิน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองแวงควง อ.
ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16162) 16162 สนามกีฬา เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นเหล่ายูง ต.โคกล่าม อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16163) 16163 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานหลังคา งานหน้าต่าง ทาสี พืน้ปกูระเบือ้ง งานหน้าต่าง งานไฟฟา้โรงเรียนบา้น

พยอม ต.ดินด้า อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16164) 16164 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. และอาคารประกอบ  ทาสี งานหลังคา พืน้ปกูระเบือ้ง งานผนังโรงเรียนเขวาชีรัฐประชา
สรรค์ ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16165) 16165 อาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นอีหมุน ต.ราชธานี อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16166) 16166 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ทาสี งานประตู งานหลังคาโรงเรียนบา้นกอกนายูง(คุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.นาโพธิ์ อ.

เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16167) 16167 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู งานหน้าต่าง งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นน้้าใสเทีย่มแข้ ต .น้้าใส อ.
จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16168) 16168 อาคารเรียน (หอ้งคอมพวิเตอร์) งานประตู งานหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ต.ดงแดง อ.จตุรพกัตร
พมิาน จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16169) 16169 อาคารเรียน แบบ สปช.101 งานฝ้าเพดานโรงเรียนรัฐทวิคาม ต.น้้าใส อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16170) 16170 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. งานพืน้ ขัดพืน้ พืน้ไม้ งานผนัง ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นเหล่าล้อ(พมิพคุ์รุราษฎร์บ้ารุง) 

ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (16171) 16171 อาคารเรียน แบบ สปช.101 งานหลังคา งานฝ้าโรงเรียนบา้นกอกวิทยาคาร ต .ดงแดง อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16172) 16172 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นแมตวิทยาคาร ต .สะอาดสมบรูณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16173) 16173 อาคารเรียน แบบ รอ.1 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเหล่ากุด ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16174) 16174 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา พืน้ปกูระเบือ้ง เทพืน้คอนกรีต ประตูไม้ เปล่ียนโถส้วม  งานทอ่น้้าโรงเรียน

บา้นเขือง ต.บา้นเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (16175) 16175 ส้วม แบบ สปช. 601/26 ถมดิน ปรับพืน้ เทพืน้คอนกรีต พืน้ปกูระเบือ้ง งานทอ่น้้า ทอ่โสโครก งานประตู เปล่ียน
โถส้วม
ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นยางเครือ ต.น้้าใส อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16176) 16176 ลานกีฬาเอนกประสงค์ งานพืน้สนามโรงเรียนสหสามัคคีวิทยา ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16177) 16177 ลานกีฬาเอนกประสงค์  ถมดิน  ปรับพืน้ เทคอนกรีตโรงเรียนบา้นแพง (จัตุคามส้าราญวิทยา) ต.ดงสิงห ์อ.จังหาร 

จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16178) 16178 ส้วม แบบ รอ.05 งานประตู พืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนโถส้วม งานผนังโรงเรียนบา้นหนองสาหร่าย ต .หนองไผ่ อ.
ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16179) 16179  อาคารเรียน แบบ รอ.01 พืน้ปกูระเบือ้ง
โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ ต .สะอาดสมบรูณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16180) 16180 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16181) 16181 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเปลือยน้อย (คุรุรัฐประชาสามัคคี) ต.แคน

ใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16182) 16182 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นธาตุประทบั ต .หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16183) 16183 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบา้นตาอุด ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16184) 16184 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. งานประตู งานหน้าต่าง โรงเรียนบา้นสงเปลือย(ประชาราษฎร์บ้ารุง) ต.เมืองทอง อ.

เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16185) 16185 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และภมูิทศัน์ ของ สพป .ร้อยเอ็ด เขต 1โรงเรียนสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

300,000              

 (16186) 16186 อาคารเรียน แบบ รอ.06 งานหลังคา
โรงเรียนบา้นเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16187) 16187 อาคารเอนกประสงค์  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นสามแยกโพธิ์ชัย ต .เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16188) 16188 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. พศิษ งานประตู งานหน้าต่าง   โรงอาหาร งานหลังคา

ส้วม สปช. 601/26 งานหลังคา โรงเรียนบา้นหนองโสน ต .หนองไผ่ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16189) 16189 โรงอาหาร ถมดินปรับระดับ พืน้ปกูระเบือ้ง
ส้วม สปช. 601/26 งานประตู เปล่ียนโถส้วม โรงเรียนทา่โพธิ์ผักก้ามวิทยา ต.ทุง่เขาหลวง อ.ทุง่เขาหลวง จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16190) 16190 อาคารเอนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นอุ่มเม้า ต .อุ่มเม้า อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16191) 16191 อาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาค้า ต .อุ่มเม้า อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16192) 16192 อาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงเครือวัลย์ ต .ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16193) 16193 อาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนส้ันหนองแคสามัคคีสาขาบา้นเขวา ต .รอบเมือง อ.

เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16194) 16194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ/เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ
อลูซิงค์/เปล่ียนเหล็กรางน้้าโรงเรียนบา้นสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16195) 16195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312  งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา/ร้ือถอนโครงสร้างหลังคา/เปล่ีย
หลังคากระเบือ้งลอนคู่/ครอบสันโค้งกระเบือ้ง/เปล่ียนหน้าต่างบานทบึ/ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นปา่ยาง ต .
เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16196) 16196 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.05/29 เปล่ียนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด/บานประตูไม้อัด/ประตูกระจก
อลูมิเนียมบานเล่ือนโรงเรียนบา้นตลาดไชย ต.บา้นฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16197) 16197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  เปล่ียนเสาไม้/เปล่ียนเสาคอนกรีต/เปล่ียนไม้คานโรงเรียนบา้นโพธิ์งาม
(สุขะวรรณะอุปถัมภ)์ ต.หนองทพัไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16198) 16198 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่/ครอบสันโค้งกระเบือ้ง/พืน้ไม้
เนือ้แข็งวางบนตง/ไม้ขอบฟา้เพดานโรงเรียนบา้นข่อย ต.หนองหนิ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16199) 16199 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.06  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ    ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .
105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ    โรงเรียนเมืองทุง่วิทยา ต .ทุง่ศรีเมือง อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16200) 16200 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ/ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นหนองคูณ ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16201) 16201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29   เปล่ียนรางน้้าสแตนเลส/เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดคร่าวโลหะชุบ
สังกะสีโรงเรียนบา้นส่องอนามัย ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16202) 16202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.06  ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนดงหวัเรือปา่ม่วงวิทยา ต .นาใหญ่ อ.
สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              



     หนา้ที ่680

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16203) 16203 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปกูระเบือ้งเคลือบ/ทาสีผนังโรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร ต.โคก

สว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16204) 16204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ   ปรับพืน้คอนกรีต/ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนนาชมดอนกลาง
วิทยา ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16205) 16205 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนประตูบานทบึ/หน้าต่างบานทบึ/แผงลวดตาข่าย/ทาสีน้้ามัน
โรงเรียนบา้นจานใต้ ต.โพนสูง อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16206) 16206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา/แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์/ไม้เชิงชาย
โรงเรียนบา้นโพนทนั ต.ดงคร่ังใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16207) 16207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พเิศษ  งานร้ือถอนพืน้ไม้พร้อมขนย้าย/เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็งเข้าล้ิน
วางบนตงไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นหนองคูโคกเพก็ ต .ดอกล้้า อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16208) 16208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26  ปกูระเบือ้งเคลือบ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .
102/26 ปกูระเบือ้งเคลือบ/ทาสีน้้าอะคลีลิคภายในโรงเรียนบา้นหนองพลับ ต.ทา่หาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16209) 16209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  เปล่ียนแผ่นฝาไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นเหล่าฮก ต.หนองผือ อ.เมือง
สรวง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16210) 16210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.06 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ/ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดคร่าวโลหะชุบสังกะสี/เปล่ียนวง
กบเหล็กโรงเรียนบา้นไทรทอง ต.ก้าแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16211) 16211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็ก/ไม้เชิงชาย/กันสาดโรงเรียน
หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ต.สระบวั อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16212) 16212 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร(งบบริจาค)  งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา/โครงหลังคา/เปล่ียนโครงสร้างหลังคา/
เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี/เชิงชายไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.
ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16213) 16213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองผือโนนค้อ ต .หนองผือ
 อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16214) 16214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนทุง่ศรีเมืองวิทยา ต .ทุง่ศรีเมือง อ.
สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16215) 16215 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล)
โรงเรียนบา้นโพนพอุง ต.หนิกอง อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16216) 16216 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช .
603/29 ( 4 ที ่) ยกระดับปรับพืน้ คสล./ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ/เปล่ียนโถส้วม/ทาสีน้้าอะคลีลิคภายใน - ภายนอก
โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต.วารีสวัสด์ิ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16217) 16217 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนไม้ฝาเทยีม/เปล่ียนหน้าต่างบานทบึ/ประตูไม้อัดโรงเรียนโพน
ขวาวพทิยาคม ต.ทุง่ศรีเมือง อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

99,900                

 (16218) 16218 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปล่ียนประตูอลูมิเนียมบานสวิง/ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียน
บา้นโนนทรายสระทอง ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16219) 16219 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา/เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์
โรงเรียนบา้นนกเหาะ ต.ดงคร่ังใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16220) 16220 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.05 เปล่ียนบานประตู/บานหน้าต่าง/กระจกแผ่นฝ้า/ทาสีน้้าอะคลีลิคโรง
เรียนบา้นบวังาม ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

99,100                



     หนา้ที ่681

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16221) 16221 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  เปล่ียนประตูไม้เนือ้แข็ง/หลังคากระบือ้งลอนใหญ่, ปรับปรุงซ่แอม

แซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งแผ่นเรียบคร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นธาตุจอมศรี ต .ดูกอึ่ง อ.
หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16222) 16222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเซรามิคโรงเรียนบา้นหวัช้าง ต .เปลือย อ.สุวรรณ
ภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16223) 16223 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.06  เปล่ียนประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง/บานหน้าต่าง/กรอบหน้าต่าง/กรอบ
กระจก/ช่องลวดตาข่าย/กระจกใสโรงเรียนบา้นโพนทอง ต.ขี้เหล็ก อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16224) 16224 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26  เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์/ครอบ( 
Flashing)โรงเรียนบา้นยางเครือด่านน้อย ต.เมืองทุง่ อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16225) 16225 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร   เปล่ียนสังกะสีสรรไท/แปไม้ยางโรงเรียนบา้นค้าไฮ(เจริญวิทยาคาร) ต.ค้าไฮ 
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16226) 16226 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม   ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสองชั้น ต .หนิกอง อ.สุวรรณภมูิ จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16227) 16227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.01  งานร้ือถอนหน้าต่างพร้อมช่องแสง/ร้ือถอนประตูหอ้งเรียน/เปล่ียน
กระจกหน้าต่างบานเล่ือน/เปล่ียนประตูบานสวิง/ทาสีภายในโรงเรียนบา้นชะโดเหล่าบงึแก้ว ต.พนมไพร อ.พนม
ไพร จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16228) 16228 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26  เปล่ียนรางน้้าสังกะสี/โถส้วมแบบนัง่ราบ/ปพูืน้กระเบือ้ง
เคลือบ/เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์โรงเรียนบา้นวารีสวัสด์ิวิทยา ต.วารีสวัสด์ิ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16229) 16229 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พเิศษ  งานร้ือถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว/ร้ือแผลบงัแดด/เปล่ียน
ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด คร่าวไม้เนือ้แข็ง/แผงบงัแดด/ทาสีน้้าอะคลีลิคโรงเรียนบา้นหวัดงก้าแพง ต.เมืองบวั อ.เกษตรวิสัย
 จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16230) 16230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26   ทาสีน้้าอะคลีลิคโรงเรียนบา้นหนองอีเข็ม ต.หนิกอง อ.
สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16231) 16231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26   งานคอนกรีตผสมเสร็จ/เปล่ียนโถปสัสาวะชาย
โรงเรียนบา้นตังหมอง ต.หนิกอง อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16232) 16232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ/เปล่ียนวงกบไม้เนือ้แข็ง/เปล่ียนประตู
บานทบึ, อาคารหอประชุม   ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโพนดวน ต .หนิกอง อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16233) 16233 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์   เปล่ียนหลังสังกะสีลอนใหญ่/เชิงชายไม้เนือ้แข็ง/ครอบสังกะสีโรงเรียน
บา้นหนองยาง ต.หนองหมืน่ถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16234) 16234 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นแคน(วันครู 2503) ต.โหรา
 อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16235) 16235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม   ( ดร. ธัญทพิย์ ภทัรพรพสิิทธิ์)  เทพืน้ผิวหนิขัดโรงเรียนสาวแหวิทยา ต.สาว
แห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16236) 16236 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ    ทาสีน้้าส้าหรับงานไม้/ทาสีน้้าอะคลีลิคโรงเรียนบา้นหนองฮาง ต.
หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16237) 16237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์   เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่/เปล่ียนฝ้่าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด, ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารหอประชุม  เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นเหล่าบากสามัคคี ต .โพนเมือง อ.อาจ
สามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              



     หนา้ที ่682

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16238) 16238 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบสามัญ 312  งานร้ือถอนวัสดุหลังคา/ร้ือถอนหลังคาไม้/งานโครงสร้าง

เหล็ก/เปล่ียนแผปน่เหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์/ครอบสันหลังคาโรงเรียนบา้นหนองย่างงัว ต.โหรา อ.อาจสามารถ
 จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16239) 16239 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  เปล่ียนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด/ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียน
หนองหนิใหญ่วิทยา ต.หนองหนิ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16240) 16240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  เปล่ียนสังกะสีสรรไทเคลือบอลูซิงค์/ครอบหลังคาโรงเรียนบา้นนานวล
ราษฎร์นิยม ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16241) 16241 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 เปล่ียนประตูเหล็กบานยืด/หลังกระเบือ้งลอนคู่/ครอบ
โค้งกระเบือ้ง, ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26   ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกุดเขียว ต.บา้นแจ้ง
 อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16242) 16242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26   เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี/ครอบมุม/
เชิงชายไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นหนองบงึ ต .บวัแดง อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16243) 16243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนจาน ต .น้้าอ้อม
 อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16244) 16244 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ทาสีน้้ามัน/ทาสีน้้าอะคลีลิคภายนอก - ภายใน, ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้ง
ส้วมแบบ รอ.04     เปล่ียนกลอน/บานพบั/ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาแค ต .ขี้เหล็ก อ.ปทมุรัตต์ จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16245) 16245 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน    งานคอนกรีต/เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่/ครอบสันโค้ง/เชิงชายไม้เนือ้
แข็ง, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทา่ลาดวารีวิทยา ต .
แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16246) 16246 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก พเิศษ  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นดงคร่ังใหญ่ ต .ดงคร่ังใหญ่ 
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16247) 16247 รับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดอนดู่เหล่าเสือ ต.เหล่าหลวง อ.
เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16248) 16248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26   ทาสีน้้าภายนอกและภายในโรงเรียนบา้นโนนตาด ต .ทุง่กุลา
 อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16249) 16249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 05 เปล่ียนบานประตู   ติดต้ังลวดตาข่าย โรงเรียนบา้นโนนสะอาดหนอง
แต้ ต.ดอกล้้า อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16250) 16250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) ต.
ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16251) 16251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์    เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นพนัสดงสว่างวิทย์ ต .ชานุ
วรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16252) 16252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29   ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนเมืองจ้าปาขัน ต.จ้าปาขัน อ.
สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16253) 16253 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ แบบ ป. 1 ฉ  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองจาน ต .ดูกอึ่ง อ.หนอง
ฮี จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16254) 16254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ แบบ ป. 1 ฉ  เปล่ียนบานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นส้าราญ
 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16255) 16255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ แบบ ป.1 ซ พเิศษ   เปล่ียนบานประตู,บาน หน้าต่าง, ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ,
 ทาสีพลาสติก  โรงเรียนบา้นบุง่เบา ต .อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              



     หนา้ที ่683

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16256) 16256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม   เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ , ทาสีน้้าภายนอก-ภายใน,เปล่ียนฝ้ายิปชั่มบอร์ด, 

พืน้ขัดมันเรียบ, ผนังก่อคอนกรีต,  ผนังบกุระเบือ้งเคลือบโรงเรียนเมืองปทมุรัตต์ ต.บวัแดง อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (16257) 16257 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์ บผุนังไม้ด้วยไม้อัด ทาสีพลาสติกภายใน  โรงเรียนบา้นงูเหลือม ต .นาใหญ่ 
อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

99,200                

 (16258) 16258 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร   ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหวัดอนชาด ต .บา้นฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16259) 16259 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งประชุม (งบบริจาค)   ปกูระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นเปลือยน้อยสุขสวัสด์ิ ต .บอ่
พนัขัน อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16260) 16260 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ แบบ ป. 1 ฉ  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดงสว่าง ต .หนองขาม อ.
อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16261) 16261 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร (งบบริจาค)   เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่,  กระเบือ้งโปร่งแสง,และครอบสันโค้งโรงเรียน
บา้นดอกไม้ ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16262) 16262 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วม  เปล่ียนสุขภณัฑ์ , ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนประตูพวีีซีโรงเรียนฮ่องแฮ่
พยอมหนองม่วง ต.โนนสวรรค์ อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16263) 16263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก พเิศษ   เปล่ียนฝ้าเพดาน /เปล่ียนประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ 
โรงเรียนบา้นสระบวั ต.สระบวั อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16264) 16264 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ พเิศษ   เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้น
เขวาทุง่ ต.สระบวั อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16265) 16265 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26   งานร้ือถอน เปล่ิยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์  ฝ้า
เพดาน   ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโพธิ์ใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16266) 16266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ.06   ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, ฉาบปนูผนังโรงเรียนบา้นหวัช้างเลิงแก ต .
โนนสวรรค์ อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16267) 16267 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ  ป. 1 ฉ  เปล่ียนฝาผนังหอ้งเรียน  /ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นฮ่องสังข์ ต.ทุง่
กุลา อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16268) 16268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 101/26   ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นขนวน(คุรุประชาสรรค์) 
ต.โนนสง่า อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16269) 16269 ปรับปรุงซ่อมแซมเวทหีอประชุม  เปล่ียนเสาปนู ก่อผนัง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นหน่อมฟา้เล่ือมวิทยา
 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16270) 16270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ  ป. 1 ฉ และอาคารประกอบ   ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเหม้าวิทยา
 ต.สระคู อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16271) 16271 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ.05 และแบบ สปช.202/26   เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอนยาง ต.
สระคู อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16272) 16272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ  ป. 1 ฉ   เปล่ียนหน้าต่าง ฝ้าเพดาน และผนังอาคารเรียนโรงเรียนบา้นจาน
ทุง่โนนสังข์ ต.สิงหโ์คก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16273) 16273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29   ทาสีรองพืน้ ทาสีพืน้  สีกันเปือ้นโรงเรียนบา้นหนองอ่างดอก
รัก ต.ก้าแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

111,000              

 (16274) 16274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ  ป. 1 ฉ  เปล่ียนหลังคาสังกะสี, เปล่ียนรางน้้าสังกะสีโรงเรียนบา้นขมิน้ ต.
เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16275) 16275 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ รอ. 06   เปล่ียนกรอบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม กระจกแฝ่นใส
โรงเรียนบา้นล้ินฟา้ ต.บา้นดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              



     หนา้ที ่684

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16276) 16276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ รอ. 06 และ สปช.105/29  เปล่ียนตาข่าย กระเบือ้งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ง

ลอนคู่โรงเรียนบา้นหนองกุงวิทยา ต .โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16277) 16277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
แบบสามัญ 312 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ/ขูดล้างสีเก่า/ทาสีน้้าอะคลีลิค, อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ขูดล้างสีเก่า/ทาสี
น้้าอะคลีลิค, โรงเรียนบา้นกุดน้้าใส(ผดุงวิทยาคาร) ต.กุดน้้าใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

148,000              

 (16278) 16278 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ (หลังที ่1) เปล่ียนบานประตู - หน้าต่าง/ไม้เนือ้แข็ง/เปล่ียบนบานพบั
ประตู -หน้าต่าง/กลอนประตู - หน้าต่าง, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ (หลังที ่2) เปล่ียนบานประตู
 - หน้าต่าง/เปล่ียนบานพบัประตู - หน้าต่าง/กลอนประตู - หน้าต่าง, โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ต.พนมไพร 
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

200,000              

 (16279) 16279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29   เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่/ครอบกระเบือ้ง/ฝ้าเดพาน
กระเบือ้งแผ่นเรียบ/บวัฝ้าเดาน/ทาสีพลาสติก/สีน้้ามันโรงเรียนบา้นฮ่องทราย ต.ก้าแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16280) 16280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปแช.105/29  เปล่ียนหลังคาสรรไท/ครอบหลัง/ไม้เชิงชาย/ฝ้าเพดานแผ่น
เรียน/ไม้มอบฝ้าโรงเรียนบา้นหวันา ต.หนองทพัไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

148,000              

 (16281) 16281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.06  ปรับระดับพืน้/ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ/เปล่ียนกระจกใส/ทาสีโรงเรียน
บา้นส้าโรง ต.บา้นดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16282) 16282 ปรับปรุงซ่อแมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนดงเกลือวิทยา ต .คูเมือง อ.เมืองสรวง 
จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16283) 16283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเหล่าหวัภ ูต .กกกุง อ.เมืองสรวง จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16284) 16284 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นน้้าค้า ต .โนนสวรรค์ อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16285) 16285 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโหรา ต . อ.อาจสามารถ จ.

ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16286) 16286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ/ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองหว้า 
ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16287) 16287 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร(งบบริจาค)   เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน/ครอบโรงเรียนเมืองอารัมย์ ต.เมืองทุง่
 อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16288) 16288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ   เปล่ียนบานประตู - หน้าต่าง/ไม้ผนัง/แผงลวดตาข่าย/ทาสีน้้ามัน
โรงเรียนบา้นภดิูน ต.สระบวั อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16289) 16289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26   เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง/ไม้เชิงชาย/รางน้้าสังกะสี/ทาสี, 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์    เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัม/ทาสีโรงเรียนบา้นดงเย็น ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16290) 16290 ปรับปรุ้งซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.06  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดงบงั ต .โพนเมือง อ.อาจสามารถ 
จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16291) 16291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26  ( 3 หลัง )  ทาสีโรงเรียนบา้นตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) ต.
ทุง่หลวง อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16292) 16292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ   เปล่ียนบานประตู - หน้าต่าง/กระจก/ทาสีโรงเรียนเมืองบวัวิทยาคาร
 ต.เมืองบวั อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16293) 16293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นวารีสีสุก ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี
 จ.ร้อยเอ็ด

100,000              



     หนา้ที ่685

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16294) 16294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน    เปล่ียนบานประตู/กระดานไม้อัด/ทาสีโรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี ต.โนนสว่าง อ.

เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (16295) 16295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   เปล่ียนบานหน้าต่างไม้เนือ้แข็งโรงเรียนเบญจคามวิทยา ต .หนิกอง อ.สุวรรณภมูิ 
จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16296) 16296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ทาสีอะคลีลิคภายนอก - ภายในโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดา
กิจจานุสรณ์) ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

200,000              

 (16297) 16297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนรางน้้า,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1  ซ พเิศษ  
เปล่ียนรางน้้า/บานประตู - หน้าต่างโรงเรียนบา้นเมืองสรวง ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16298) 16298 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่/ขอยึดกระเบือ้งโรงเรียนบา้น
สาหร่าย ต.ทุง่กุลา อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16299) 16299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.202/26  เปล่ียนฝ้าเพดาน/ทาสีน้้าอะคลีลิค/เปล่ียนชุดโคมไฟ/หลอดไฟ
โรงเรียนบา้นขวาว ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16300) 16300 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วม  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ/เปล่ียนโถส้วม/เปล่ียนบานประตู, ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว, 
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร   ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดู่ฝายใหญ่ ต .หนองแคน อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16301) 16301 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 
สปช.017 ก  ปพูืเ้นกระเบือ้เคลือบโรงเรียนทุง่กุลาประชารัฐ ต .ดงคร่ังน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16302) 16302 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนบา้นขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16303) 16303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  เปล่ียนประตูบานทบึ/ทาสีโรงเรียนบา้นโนนม่วง ต.นานวล อ.พนมไพร

 จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16304) 16304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ/ทาสีโรงเรียนบา้นหนิกอง ต.หนิกอง อ.
สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16305) 16305 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบสามัญ 312  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วม  ปพูืน้
กระเบือ้งหยาบ/เปล่ียนโถส้วมแบบนัง่ยองโรงเรียนบา้นชีโหล่น ต.บา้นแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16306) 16306 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบสามัญ 312  เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน/ครอบมุม/ไม้เชิงชาย
โรงเรียนบา้นจานเหนือ ต.บวัแดง อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16307) 16307 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พเิศษ    ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา/เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่/
ครอบสังโค้ง,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองเปลือยตาแสง ต .ฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16308) 16308 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26  ติดต้ังกระจกอลูมิเนียมพร้อมกระจกบานเล่ือน/ติดต้ังประตู
อลูมิอเนียมโรงเรียนบา้นกู่กาสิงห ์ต.กู่กาสิงห ์อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16309) 16309 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1  ฉ   เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด,ปรับปรับซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ 
สปช.202/26   เปล่ียนฝ้า้ยิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นโพนโพธิ์หว้างาม ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16310) 16310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ    งานร้ือถอนฝ้าเพดาน/เปล่ียนประตู/ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด/เปล่ียน
บานหน้าต่างโรงเรียนจตุรคามพฒันา ต.กู่กาสิงห ์อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

200,000              

 (16311) 16311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก  พเิศษ    ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบวัสูงบวัเงินวิทยา ต .กกกุง อ.
เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16312) 16312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29   ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนบา้นหนองฮี(ถาวร
วิทยาคม) ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16313) 16313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ/เปล่ียนบานประตู - หน้าต่าง
โรงเรียนหว่านทา่สมอวิทยา ต.ทุง่ศรีเมือง อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              



     หนา้ที ่686

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16314) 16314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร(งบบริจาค)   ปพูืน้กระเเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนจิกหนองคู ต .นานวล อ.

พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16315) 16315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  เปล่ียนหลังคาสังกะสี/เปล่ียนบานประตู - หน้าต่างโรงเรียนบา้น
หนองศรีทองสว่างวิทย์ ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

133,000              

 (16316) 16316 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.05  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, สปช.103/32 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ,ทาสี
โรงเรียนบา้นยางจ้องหนองแวงน้อย ต .น้้าอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16317) 16317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดอนแดง ต .แสนสุข อ.พนมไพร จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16318) 16318 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์    ร้ือถอนกระเบือ้งปพูืน้ /ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ/เปล่ียนบานประตู - หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นหนองยาง ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16319) 16319 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบสามัญ 312  เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่/ครอบกระเบือ้ง/ปพูืน้
กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองไศล ต .ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16320) 16320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26    เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่/ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นเขวาใหญ่ ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16321) 16321 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.06  เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่/ครอบสันโค้ง/ไม้เชิงชฃายน/ฝ้ายิปซ่ัม
บอร์ด/รางน้้าสังกะสีโรงเรียนบา้นน้้าค้าน้อย ต.หวัช้าง อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16322) 16322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26  งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา/เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
โรงเรียนบา้นดงคร่ังน้อย ต.ดงคร่ังน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16323) 16323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26  เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่/ครอบสันโค้งโรงเรียนบา้นยาง
เฌอ(วีรชนอุทศิ) ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16324) 16324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองยางหนองไผ่ ต .บอ่พนั
ขัน อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

99,600                

 (16325) 16325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29   เปล่ียนบานประตู/ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดู่ ต .
บา้นดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

94,000                

 (16326) 16326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล
(งบบริจาค)  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโพนงาม ต .ดอกล้้า อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16327) 16327 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นขามปอ้ม ต .ขี้เหล็ก อ.ปทมุ
รัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16328) 16328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองพระบาง ต .ก้าแพง อ.
เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16329) 16329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ,ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ  สปแช.
601/26  เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่/ครอบสันโค้งโรงเรียนบา้นหนองหมืน่ถ่าน ต.หนองหมืน่ถ่าน อ.อาจ
สามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16330) 16330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29   เปล่ียนกลอนหน้าต่างเหล็ก/ทาสีกันสนิม, ปรับปรุงซ่อมแซมอ
อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนบานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์/ทาสี, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนชุมชนบา้นผ้า
 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

148,000              

 (16331) 16331 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พเิศษ   เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่/ครอบสันโค้งโรงเรียนบา้นหวั
หนองกุดหลด ต.วารีสวัสด์ิ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16332) 16332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา/เปล่ียนหลังคาเมลทอลชีส/หลบหลังคา
โรงเรียนบา้นปา่ยาง ต .หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

98,000                
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16333) 16333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคเอนกประสงค์ ( งบบริจาค)   ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นร้านหญ้า ต .ทุง่หลวง 

อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16334) 16334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ/ทาสีโรงเรียนประสิทธาราม ต.หนอง
แคน อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16335) 16335 ปรับปรุงซ่อมแซมอาาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนบา้นหนองแคน (นนทาภิ
บาล) ต.หนองแคน อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16336) 16336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร(งบบริจาค)   เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน/ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้น
สวนปอ ต.หนองแคน อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16337) 16337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานโครงสร้างเหล็ก/เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้น
หนองแวง ต.หว้ยหนิลาด อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16338) 16338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29   เปล่ียนประตู - หน้าต่างกระจกบานเล่ือน/กระจกปดิช่องแสง,
 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด  เปล่ียนประตูกระจกบานเลือ่นโรงเรียนชุมชนบา้นโพนเมือง ต.โพนเมือง อ.
อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16339) 16339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเแบบ  รอ.312   ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นส้าราญนิวาสสามัคคี ต .เมืองบวั อ.
เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16340) 16340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดอนบอ่ดอวนแฮด ต .โพธิ์ชัย
 อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16341) 16341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานร้ือถอนฝาไม้ยางพร้อมโครงคร่าว/เปล่ียนผนังไม้ยางโรงเรียนบา้น
เหล่าต้ิว ต.บอ่พนัขัน อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16342) 16342 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1  ฉ  เปล่ียบนกระเบือ้งแผ่นเรียบ/เคร่าไม้โรงเรียนบา้นค้อโนนสว่าง ต.
ช้างเผือก อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16343) 16343 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเเรียนแบบ สปช.15/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนบา้นโคกทม(พศิิษฐ์พทิยา
คาร) ต.บวัแดง อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16344) 16344 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.06   เปล่ียนหลังคาแผ้นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นหวัหนองตาด ต .สิงห์
โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

99,600                

 (16345) 16345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เปล่ียนกระจกฝ้าช่องแสงประตู ช่องแสงหน้าต่าง เปล่ียนประตูไม้
หน้าต่างไม้ ทาสีน้้ามัน ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสะแบงตาก ต .ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16346) 16346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนประตูไม้พร้อมอุปกรณ์  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้น
ดงหมากไฟ ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16347) 16347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา ร้ือโครงไม้ผนังหอ้งเรียน  เปล่ียนสังกะสีสันไท 
เปล่ียนไม้ฝาส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นขี้เหล็กซ้ายดอนแตง ต.สิงหโ์คก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16348) 16348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ รอ. 05เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอน ครอบบนและข้าง เปล่ียนหน้าต่างไม้ โรงเรียน
บา้นดงช้าง ต.โนนสง่า อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16349) 16349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ครอบมุมพร้อมอุปกรณ์เปล่ียน
ฝ้าเพดานทบีาร์โรงเรียนบา้นเขวาหรดี ต.ทุง่ทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16350) 16350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ และหอ้งสมุด เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสัน ประตูเหล็กบานยืดพร้อม
แผงบงัตาโรงเรียนบา้นปา่ดวนพงัหาด ต .คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16351) 16351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  สปช. 102/26 เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ครอบมุมพร้อม
อุปกรณ์โรงเรียนบา้นเขวาตะคลอง ต.ทุง่ทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16352) 16352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช. 105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นจานเตย ต .ทุง่กุลา อ.
สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16353) 16353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง ถมดิน เทพืน้คอนกรีต   ร้ือถอนโครงสร้างเหล็กและหลังคา

เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ครอบมุมพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนยางค้าวิทยา ต.ยางค้า อ.โพนทราย จ.
ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16354) 16354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียนก่อนปฐมวัยปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นโพนดวนสาวเอ้ ต .ศรีสว่าง อ.
โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16355) 16355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียน แบบ ป . 1 ฉ เปล่ียนกระจกฝ้าช่องแสงประตู ช่องแสงหน้าต่าง เปล่ียนประตู
ไม้โรงเรียนบา้นดอนหม่วย ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16356) 16356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารอเนกประสงค์ สปช .202/26  เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ฝ้าเพดาน บานหน้าต่างไม้
เนือ้แข็ง ทาสีโรงเรียนบา้นดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปญัญาวิทยาคม) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16357) 16357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06  เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่  ครอบสันโค้งโรงเรียนบา้นหว้ยแก้วหว้ย
ส้าราญ ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16358) 16358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอัสสัมชัญ ติดต้ังฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเมืองคลองสาขาบา้นดอนงัว ต .หนองขาม อ.
อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16359) 16359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ติดต้ังฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ติดต้ังประตูกระจกกรอบ
อลูมิเนียมโรงเรียนบา้นเมืองคลอง ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16360) 16360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06 เปล่ียนประตู หน้าต่าง และวงกบ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นศาลา 
ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16361) 16361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ติดต้ังฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด คร่าวอลูมิเนียม ทบีาร์โรงเรียนบา้นกลอยโนน
สมบรูณ์ ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16362) 16362 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26  และแบบ ป.1 ซ พเิศษ  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหนองบวั
หนองพงัคีคุรุประชาสรรค์ ต.น้้าค้า อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16363) 16363 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06   ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหวัดอนเปลือยพฒันา ต .หน่อม อ.
อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16364) 16364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียน แบบ ป . 1 ฉ เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง ไม้เนือ้แข็ง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียน
บา้นคูฟา้ ต.กุดน้้าใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16365) 16365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 เปล่ียนประตู  หน้าต่าง เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งแผ่นเรียบ ปู
กระเบือ้ง ทาสีพลาสติกโรงเรียนบา้นหนองแล้ง ต .หว้ยหนิลาด อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16366) 16366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียน แบบ ป . 1 ซ พเิศษ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองส้าวโพนงอย ต .
เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16367) 16367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29   ต่อเติมกันสาดโรงเรียนชีโนวาทธ้ารง ต.ทุง่ทอง อ.เกษตร
วิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16368) 16368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06 เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ คร่าวอลูมิเนียมทบีาร์โรงเรียนบา้นพลิา ต.
ขี้เหล็ก อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16369) 16369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ และเปล่ียนประตูไม้อัดสักโรงเรียนบา้น
โพนหนิ ต.ทุง่ทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16370) 16370 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียน แบบ ป . 1 ฉ ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์
โรงเรียนบา้นสนาม ต.สระคู อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16371) 16371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ พเิศษ ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาสังกะสีสันไทย
โรงเรียนโสภาพพทิยาภรณ์ ต.สระคู อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (16372) 16372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียน แบบ ป . 1 ฉ เปล่ียนประตู หน้าต่าง กรอบบานอลูมิเนียมสีชา กระจก

แผ่นใส อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 เปล่ียนประตู หน้าต่าง กรอบบานอลูมิเนียมสีชา กระจกแผ่นใสโรงเรียน
สิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม ต.สิงค์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

147,000              

 (16373) 16373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ พเิศษ เปล่ียนประตู หน้าต่าง พร้อมวงกบ อลูมิเนียม กระจกสีชา 
ทาสีภายนอก - ภายในโรงเรียนหนองขามวิทยา ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16374) 16374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสิงหไ์คล ต .หนองแวง อ.
เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16375) 16375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ,และแบบ ป. 1 ซ พเิศษ  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนไตรราษฎร์คุรุ
สามัคคี ต.น้้าค้า อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16376) 16376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีน้้ามันผนังไม้อาคารชั้นบน และทาสีผนังปนูชั้นล่างโรงเรียนบา้นอี่เม้ง 
ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16377) 16377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ   ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนบา้นหนองผ้ึง (ประพนัธ์คุรุราษฎร์อุทศิ) 
ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16378) 16378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 102/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีน้้าพลาสติก  กระเบือ้งลอนคู่
โรงเรียนบา้นดงมัน ต.กุดน้้าใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16379) 16379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รอ. 01 ทาสีภายนอก - ภายในโรงเรียนบา้นหนองช้าง ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย 
จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16380) 16380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ  ทาสีผนังหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นคุยผงดงน้อย ต .เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 
จ.ร้อยเอ็ด

97,300                

 (16381) 16381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด คร่าวโลหะชุบสังกะสีโรงเรียนทา่โพธิ์ทา่ไฮหนองแวง
ประชาสรรค์ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16382) 16382 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เปล่ียนกระตกจช่องแสง ประตู หน้าต่าง เปล่ียนหน้าต่างไม้ โรงเรียนบา้น
เหล่าข้าว ต.ยางค้า อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16383) 16383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ครอบมุมพร้อม
อุปกรณ์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองบวัประชาสรรค์ ต .โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16384) 16384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหวัดง ต .ศรีสว่าง อ.โพน
ทราย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16385) 16385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปล่ียนประตูหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้น
สว่าง ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16386) 16386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 202/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  ทาสีน้้าพลาสติก เปล่ียนกระเบือ้งลอน
คู่โรงเรียนบา้นโพธิ์น้อย ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16387) 16387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนประตูเหล็กบานยืดพร้อมแผงบงัตา เปล่ียนรกระเล้ืองลอนคู่ ครอบ
กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองกุง ต.บา้นฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16388) 16388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ  ร้ือถอนวัสดุหลังคา โครงหลังคา ฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีพลาสติก 
เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นดูน(บกัตู้ โนนตาแสง) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16389) 16389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ง เปล่ียนไม้เชิงชายโรงเรียนบา้น
ปลาค้าว ต.จ้าปาขัน อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16390) 16390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นมหงิษาราม ต .เมืองทุง่ อ.สุวรรณภมูิ จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16391) 16391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีภายนอกและภายใน ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้โรงเรียนบา้นสูงยาง ต .คู
เมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              



     หนา้ที ่690
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รายการ จ านวนเงิน
 (16392) 16392 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เปล่ียนฝ้าเพดานแผ่นเรียบทัง้ภายนอกและภายในโรงเรียนบา้นขี้เหล็ก ต.

หว้ยหนิลาด อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16393) 16393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 กระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันกระเบือ้ง เปล่ียนฝ้าซีเมนต์เส้นใย 
เปล่ียนไม้ฝาระแนง ทาสีพลาสติกโรงเรียนบา้นโนนจาน ต.โนนสง่า อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16394) 16394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เปล่ียนประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงพืน้คอนกรีตโรงเรียน
บา้นดอนเจริญ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16395) 16395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ พเิศษ เปล่ียนประตู หน้าต่าง  และปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกอกแก้ว
 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16396) 16396 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นเหนือ ต .หนองแวง อ.
เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16397) 16397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ  เปล่ียนหน้าต่าง ประตู พร้อมอุปกรณ์ กระจกฝ้า เปล่ียนเพดานกระเบือ้ง
แผ่นเรียบ ทาสีน้้า โรงเรียนปญัจคามประชาสรรค์ ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16398) 16398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียย ทรงปัน้หยา ทาสีผนังอาคารไม้ (สีน้้ามัน)โรงเรียนเมืองสุวรรณภมูิ ต.สระคู อ.
สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

200,000              

 (16399) 16399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนยิปซ่ัมบอร์ด คร่าวอลูมิเนียมทบีาร์ ประตูบานทบึไม้เนือ้แข็งทาสีภายนอก
และภายในโรงเรียนบา้นแวง ต .หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16400) 16400 ปรับปรุงภมูิทศัน์  เทพืน้คอนกรีต คสล .โรงเรียนสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 300,000              
 (16401) 16401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รอ. 02 ร้ือถอนวัสดุกระเบือ้งมุงหลังคา เปล่ียนสังกะสีสันไท พร้อมอุปกรณ์

โรงเรียนบา้นโนนชัยศรีหนองแคน ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16402) 16402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รอ.06 และสปช. 105/29ทาสีน้้าพลาสติกทัง้ 2 อาคารโรงเรียนไตรคามสามัคคี ต.
โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16403) 16403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ 312ร้ือวัสดุมุงหลังคา  เปล่ียนแผ่นเหล้กรีดลอนเคลือบสี 
ครอบแผ่นเหล็กโรงเรียนบา้นหนองเรือ ต.หนองบวั อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16404) 16404 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า แบบ 601/26 (2 หลัง)ปกูระเบือ้งเคลือบพืน้, ผนัง,กระเบือ้งมุงหลังคา,ทาสีโรงเรียน
บา้นโพนเด่ือ ต.ทุง่หลวง อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16405) 16405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ 312 ยกหลังคา/และถมดินปรับระดับพืน้ เทพืน้ด้วย
คอนกรีตผสม ปกูระเบือ้ง ปรับลูกบนัไดพร้อมปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหวัหนองแวง (สามัคคีราษฎร์บ้ารุง) ต.
หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16406) 16406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีด(สรรไท)โรงเรียนบา้นน้้าค้า ต.โพนเมือง
 อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16407) 16407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26เปล่ียนประตูเหล็ก และฝ้าฉาบเรียบโรงเรียนบา้นเหว่
อดงสวนผ้ึง(สุขนาคธรรม) ต.น้้าค้า อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16408) 16408 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ติดต้ังแผงบงัแดดอลูเนียมเคลือบสีโรงเรียนบา้นเด่นราษฎร์ ต .เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.
ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16409) 16409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 105/26  ต่อเติมอาคารโรงเรียนดอนเสาโฮง ต.พนมไพร อ.
พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16410) 16410 ปรับปรุงซ่อมแซมแบบ ป. 1 ฉ แบบ สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนบานประตูไม้อัดและไม้สัก
โรงเรียนจตุคามวิทยา ต.หว้ยหนิลาด อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16411) 16411 อาคาร แบบ ป. 1 ซ พเิศษ เปล่ียนกระเบือ้ง ครอบ รางน้้าโรงเรียนบา้นหนองสังข์ ต .เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16412) 16412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นค้าพระ ต.นานวล อ.พนมไพร จ.

ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16413) 16413 อาคารงบบริจาร เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสัน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโพนสะอาด ต.เหล่าหลวง อ.
เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

99,900                

 (16414) 16414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้น
โพนแทน่ ต.ดงคร่ังน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16415) 16415 อาคารเรียน สปช.105/29 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสระโพนทอง ต .ทุง่หลวง อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16416) 16416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06 ร้ือช่องลมหนจ้าต่าง  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนช่องตาข่าย

โรงเรียนบา้นหา้งหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) ต.เปลือย อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด
149,900              

 (16417) 16417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ร้ือถอนกระเบือ้งลอนคู่  เปล่ียนเปน็แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ /
เปล่ียนประตูบานเหล็กโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16418) 16418 อาคาร สปช.105/29 กระเบือ้งลอนคู่ ครอบ ติดต้ังฝาโรงเรียนบา้นล้าโกน (คุรุรัฐราษฎร์พฒันา) ต.หวัช้าง อ.
สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16419) 16419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.103/26  เปล่ียนหลังคาสรรไทโรงเรียนบา้นโนน ต.โพนเมือง อ.อาจ
สามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16420) 16420 อาคาร สปช.105/29 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ ครอบ ไม้เชิงชาย ปกูระเบือ้งโรงเรียนเมืองโพนทราย ต .โพนทราย
 อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16421) 16421 อาคาร รอ. 06 เปล่ียนฝ้าเพดานยิบชั่มโรงเรียนบา้นโพนสูง ต.โพนสูง อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16422) 16422 อาคาร สปช.105/26 แผ่นเหล็กรีด ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภมูิ จ.

ร้อยเอ็ด
150,000              

 (16423) 16423 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 เปล่ียนประตู รางน้้าฝน ฝ้าเพดาน เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่
โรงเรียนบา้นคูเมือง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16424) 16424 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนร่องค้าหงษท์องวิทยา ต .อาจสามารถ อ.อาจ
สามารถ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16425) 16425 อาคาร สปช.105/29 ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดบา้นโพนเงิน ต .เมืองบวั อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16426) 16426 อาคาร ป.1 ก หลังคาสันไทย ทาสีน้้ามันโรงเรียนสามขาพทิยาคม ต .สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16427) 16427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พเิศษ ทาสีภายนอก - ภายใน /เปล่ียนบานประตู - หน้าต่างโรงเรียน

กระด่ิงทอง ต.สระคู อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16428) 16428 อาคาร แบบ ป. 1 ฉ มุงหลังคา metal sheet  ครอบหลังคา โรงเรียนบา้นหงษท์อง(แสนสุขวิทยา) ต.แสนสุข อ.
พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16429) 16429 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ฝ้า
ยิปซ่ัมบอร์ด 
 ูโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16430) 16430 อาคารหอประชุม แบบ 206/26 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสัน ทาสีน้้าอะครีลิคโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภมูิ 
ต.สระคู อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

200,000              

 (16431) 16431 อาคาร สปช. 105/29 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นผ้าโนนสว่าง ต .โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16432) 16432 อาคารโรงอาหาร เปล่ียนแผ่นมุงหลังคา ครอบสันยาว ครอบข้างโรงเรียนบา้นนางเต้ียไศลทอง ต .ค้าไฮ อ.พนมไพร

 จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16433) 16433 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29   ทาสีโรงเรียนบา้นโคกส้าโรง ต.หวัโทน อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              

 (16434) 16434 อาคารเรียน สปช. 101/26 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเม็กหางเหย ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16435) 16435 อาคารเรียน สปช. 101 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโพนยานาง ต .นาใหญ่ อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16436) 16436 อาคารโรงอาหาร งบบริจาค  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นฝาง ต .บา้นฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16437) 16437 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา/ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด/ปพูืน้กระเบือ้ง

เคลือบ/มุงหลังคากระเบือ้งลอนคู่/ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์โรงเรียนบา้นเปา้ ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16438) 16438 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบอ่พนัขันวิทยา ต .จ้าปาขัน อ.
สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16439) 16439 อาคาร แบบ รอ.05 งานฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบโรงเรียนบา้นโนนแฮด ต.หน่อม อ.อาจสามารถ
 จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16440) 16440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่/ครอบสันโค้งกระเบือ้ง/ครอบตะเฆ่
โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ต.น้้าค้า อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

117,400              

 (16441) 16441 อาคารเรียน รอ. 06
เปล่ียนกระจกช่องแสง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีภายใน
โรงเรียนบา้นหนองสรวง ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16442) 16442 อาคารเรียน รอ. 06
เปล่ียนกระจกช่องแสง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีภายใน
โรงเรียนบา้นกู่คันธนามหนองฝ่ังแดง ต.ยางค้า อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16443) 16443 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26  มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน/งานร้ือถอนหลังคา/ไม้เชิงชาย/
ติดต้ังกันสาดโรงเรียนบา้นแสนสี ต.ดงคร่ังน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

149,000              

 (16444) 16444 อาคารโรงฝึกงานแบบ312
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดรอน
โรงเรียนน้้าค้าใหญ่วิทยา ต.น้้าค้า อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16445) 16445 อาคาร ป.1 ฉ ก่อฉาบผนัง ฝ้าฉาบเรียบ งานร้ือฝ้า ทาสี
โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .หนองแคน อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16446) 16446 อาคารเรียน รอ 06 เปล่ียนประตูไม้ เปล่ียนหน้าต่าง ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด ทาสีพลาสติกโรงเรียนบา้นภงูา ต.
ดอกไม้ อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

99,400                

 (16447) 16447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด (งบบริจาค) เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา/ทาสีโรงเรียนบา้นธาตุสามัคคี ต.โพน
เมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16448) 16448 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตโรงเรียนชุมชนบา้นหมากยาง ต .สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16449) 16449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นน้้าค้าน้อยวิทยา ต.สระคู 

อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16450) 16450 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นม่วง ต .ดอกล้้า อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16451) 16451 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นดอนขาม ต .ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16452) 16452 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนดอนแฮดวิทยา ต .สระคู อ.สุวรรณภมูิ จ.

ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16453) 16453 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นชาติ ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16454) 16454 ก่อสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียนโรงเรียนบา้นทา่เสียว (กาญจนาอุปถัมภ)์ ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16455) 16455 ปรับถมดินรอบอาคาร เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นดอนแคน ต .ทุง่กุลา อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16456) 16456 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองยาง ต .โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16457) 16457 ก่อสร้างร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อนโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร ต .หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16458) 16458 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ถมดินลูกรัง/เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด/งานคอนกรีตโรงเรียนบา้น

โพนเงินโพนทอง ต.ดงคร่ังใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16459) 16459 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโพนครกน้อย ต .สระคู อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16460) 16460 อาคาร ป. 1 ฉ เปล่ียนประตู ทาสีภายในภายนอก  อาคารอวย เกตุสิงห ์(บริจาค)ทาสีภายใน ภายนอก และ

น้้ามันสน อาคารอนุบาล ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเล้าข้าว ต .หนิกอง อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16461) 16461 อาคาร สปช.202/29 และ สปช. 105/29 งานร้ือวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบสัน  กระเบือ้งแผ่น
เรียบ ทาสีพลาสติก ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด โรงเรียนบา้นเขวาโคกสวายโดด ต .สระบวั อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16462) 16462 อาคาร สปช. 105/26 ปกูระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นหนองตอกแปน้หนองมัง่วิทยา ต .สระคู อ.สุวรรณภมูิ จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16463) 16463 อาคาร แบบ 202/26  ติดต้ังฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด คร่าวอะลูมิเนียมทบีาร์โรงเรียนบา้นหนองบัว่วิทยา ต .ช้างเผือก อ.
สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16464) 16464 อาคาร สปช. 102/26 เปล่ียนประตู เปล่ียนฝ้ากระเบือ้ง ทาสีพลาสติกโรงเรียนบา้นแดง ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภมูิ
 จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16465) 16465 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นนา ต .นาใหญ่ อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16466) 16466 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองสระหงส์ ต.ก้าแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 99,800                
 (16467) 16467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียนวงกบอลูมิเนียม/กระจกแผ่นหนาสีชา/งานร้ือถอนหน้าต่าง/ร้ือ

ประตูไม้โรงเรียนบา้นหวันา ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (16468) 16468 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโคกก่อง ต .โพนสูง อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16469) 16469 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นส้มโฮง ต .โนนสวรรค์ อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16470) 16470 ซ่อมแซมสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล้ก ปรับปรุงร้ัว ทาสีน้้ามันเหล็กดัดโรงเรียนบา้นหนองบวั ต.หนองบวั อ.อาจ

สามารถ จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (16471) 16471 ปรับปรุงร้ัวมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ต.ค้าค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 149,600              
 (16472) 16472 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโพนทอง ต .ทา่หาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16473) 16473 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้เอนโรงเรียนบา้นหนองเหล็ก ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16474) 16474 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16475) 16475 ร้ัวมาตคฐาน แบบทบี อิฐ 9 ก้อนโรงเรียนเมืองอาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 200,000              
 (16476) 16476 ก่อสร้างถนนคอนกรีต โรงเรียนบา้นหวัโทนมิตรภาพที ่165ฯ ต.หวัโทน อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16477) 16477 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนยางรัฐพฒันา ต .บา้นแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16478) 16478 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นกกกุงคุรุราษฎร์พฒันา ต .กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16479) 16479 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อนโรงเรียนบา้นแจ้ง ต.บา้นแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16480) 16480 ก่อสร้างถนนคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นบวัขาว ต .สระบวั อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16481) 16481 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นทา่ค้อ ต .บา้นแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16482) 16482 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นโพธิ์น้อย ต.โพนสูง อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16483) 16483 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองทพัไทย ต .หนองทพัไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16484) 16484 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นตาจ่อยหนองสระ ต .ดอกล้้า อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16485) 16485 เทพืน้คอนกรีต ซ่อมสนามบาสเกตบอลโรงเรียนบา้นน้้าอ้อม ต .น้้าอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16486) 16486 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองแหว้หนองบวัทอง ต .ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16487) 16487 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหญ้าหน่อง ต .จ้าปาขัน อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 99,900                
 (16488) 16488 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นค้อแสนสี ต.ดอกล้้า อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16489) 16489 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นโนนศิลา ต.ค้าไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16490) 16490 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโคก(ทองคุรุราษฎร์พฒันา) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16491) 16491 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหมอตา ต .ดอกไม้ อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              



     หนา้ที ่694

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16492) 16492 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นโปง(ประชาสามัคคี) ต.ค้าไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16493) 16493 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นดอนค้า ต.ค้าไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16494) 16494 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นดอนแดง ต .สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16495) 16495 ปรับปรุงหอ้งพเิศษ (หอ้งสมุด) ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ แผ่นหลังคารีดรอน เปล่ียนบานประตู-หน้าต่างโรงเรียน

บา้นหนองมะเขือ ต.สระบวั อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16496) 16496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 เปล่ียนกระจกบานเล่ือนและทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนชุมชนบา้นอุ่มเม่า
สิงหไ์คล ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16497) 16497 หอ้งเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปทีี ่1 และชั้นประถมศึกษาปทีี ่2 งานเปล่ียนหน้าต่างบานไม้เนือ้แข็ง พร้อมอุปกรณ์
 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค งานทาสีภายใน และงานปรับปรุงติดต้ังระบบไฟฟา้ภายในหอ้งเรียน เช่น 
หลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ สวิตซ์ เต้ารับไฟฟา้ บาลาสไฟฟา้ เปน็ต้นโรงเรียนบา้นดงกลาง ต .โคกกกม่วง อ.โพนทอง 
จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16498) 16498 ปรับปรุงหอ้งสมุด งานติดต้ังแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบรอยต่อ หนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี โรงเรียนสีดา
ประชาสรรค์ ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16499) 16499 ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียน ขนาด 1 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2553 (แบบสร้างเอง) งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา ร้ือ
โครงสร้างหลังคาไม้ งานติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. งานปพูืน้
กระเบือ้งแผ่นเรียบ งานทาสีโรงเรียนบา้นบาโคหนองแคน ต .ภเูงิน อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

99,000                

 (16500) 16500 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งดนตรี (แบบสร้างเอง) สร้างเมือ่ พ.ศ.2557 งานเปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลู
ซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. งานเทพืน้คอนกรีตหยาบ หนา 5 มม. งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค งานก่อ
ผนังอิฐบล็อค งานติดต้ังวงกบไม้และติดต้ังหน้าต่าง งานติดต้ังประตูม้วนแบบมีเสาโรงเรียนบา้นหนองตาไก้ ต .
หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16501) 16501 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 6 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2535 และโรงอาหารแบบสร้างเอง สร้างเมือ่ พ .ศ.2546
  งานติดต้ังประตูบานไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอกพร้อมอุปกรณ์ (บานพบั, มือจับ, กลอน) และงานปพูืน้กระเบือ้ง
เคลือบเซรามิคโรงเรียนบา้นหนองขามบอ่แก้ววิทยา ต .วังหลวง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16502) 16502 อาคารเอนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) สร้าง พ.ศ.2548 งานเปล่ียนโครงคร่าวหลังคาไม้ งานมุงหลังคากระเบือ้ง
ลอนคู่พร้อมครอบสันโค้ง งานเทพืน้คอนกรีต งานก่อผนังและฉาบเรียบ งานติดต้ังวงกบไม้เนือ้แข็งและงานติดต้ัง
ประตู-หน้าต่างบานทบีไม้เนือ้แข็ง โรงเรียนบา้นนาสีใส ต .พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

148,900              

 (16503) 16503 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 4 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2520 งานเปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลู
ซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.35 ม. พร้อมครอบมุมและอุปกรณ์ยึดโรงเรียนบา้นเหล่าโพนงาม ต.ภเูขาทอง อ.หนองพอก
 จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16504) 16504 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2535 งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากระเบือ้งลอนคู่
พร้อมครอบสันโค้ง งานติดต้ังฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์แผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวเหล็กพร้อมอุปกรณ์ยึด งาน
เปล่ียนประตูไม้เนือ้แข็ง และงานทาสีโรงเรียนบา้นอัคคะ(อัคควิทยาคาร) ต.อัคคะค้า อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16505) 16505 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2522 งานรือถอนวัสดุมุงหลังคา งานรือถอนโครงคร่าว
หลังคาไม้ งานเปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่พร้อม งานโครงคร่าวหลังคาเหล็กพร้อมเชิงชายไม้เนือ้แข็งโรงเรียน
ค้านางตุ้มโนนสวรรค์ ต.บุง่เลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16506) 16506 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 4 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2507 งานโครงสร้างเปล่ียนเสาไม้ชั้นสองอาคาร งาน
เปล่ียนประตู-หน้าต่างบานไม้เนือ้แข็ง งานเปล่ียนผนังฝาไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นยาง ต .นาเมือง อ.เสลภมูิ จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16507) 16507 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ้านวน 1 หลัง อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 จ้านวน 1 หลัง สร้าง พ.ศ.2539
 งานทาสีอาคาร  งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิคโรงเรียนบา้นหนองนกเปด็ ต .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              



     หนา้ที ่695

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16508) 16508 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2542 งานร้ือถอนประตูพร้อมวงกบ งานร้ือถอน

หน้าต่างบานไม้พร้อมวงกบหน้าต่าง งานติดต้ังวงกบอลูมิเนียม งานติดต้ังประตูกระจกพร้อมกรอบบานสีชา
ฝังโช๊คอัพในตัวและกุญแจล๊อคโรงเรียนบา้นหนองบก ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16509) 16509 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 2 ชั้น 4 หอ้งเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค ขนาด 12 นิว้ x 12 
นิว้โรงเรียนบา้นสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

149,000              

 (16510) 16510 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 จ้านวน 1. หลัง อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ้านวน 1 หลัง และอาคาร
เอนกประสงค์ จ้านวน 1 หลัง งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค งานมุงหลังคากระเบือ้งลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ยึด
และงานติดต้ังเสา คสล.งานติดต้ังผนังโรงเรียนชุมชนบา้นบุง่เลิศ ต .บุง่เลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16511) 16511 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 3 หอ้ง ต่อเติมชั้นล่าง 3 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2526 งานถมดินปรับระดับหน้า
อาคาร งานติดต้ังเสาคอนกรีตแบบตีนช้าง งานติดต้ังโครงคร่าวเหล็ก งานติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี
 หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด งานเทพืน้คอนกรีต คสล.โรงเรียนบา้นหนองหงษ ์ต.นาเมือง อ.เสล
ภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16512) 16512 อาคารเรียนแบบ รอ.06 จ้านวน 1 หลัง งานเปล่ียนหลังคามุงแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 
0.4 มม. และอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 จ้านวน 1 หลัง งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค ขนาด 12 นิว้ x 
12 นิว้โรงเรียนบา้นโนนแก้ว ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16513) 16513 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2526 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค ขนาด 16
 นิว้ x 16 นิว้โรงเรียนบา้นแก้งศรีสว่าง ต .โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16514) 16514 อาคารเรียนชั้นอนุบาล ขนาด 2 หอ้ง (แบบสร้างเอง) จ้านวน 1 หลัง งานติดต้ังฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใย
แผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี  งานทาสีภายในและภายนอกอาคารโรงเรียนบา้นจัมปา ต .ขามเบีย้ 
อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16515) 16515 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้ง ต่อเติมชั้นล่าง 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2536 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
เซรามิค งานติดต้ังฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวชุบสังกะสี  งานเปล่ียนโคมไฟฟา้และสายไฟฟา้ 
VAFโรงเรียนชุมชนบา้นชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16516) 16516 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ขนาด 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2520 งานร้ือถอนเพดานพร้อมโครงคร่าว งานติดต้ังฝ้าเพดาน
กระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็ง งานติดต้ังผนังไม้อัดสัก 4 มม. คร่าวเหล็กชุบ
สังกะสีด้านเดียว งานทาสีอาคารโรงเรียนบา้นนาแซง ต.นาแซง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16517) 16517 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 8 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2529 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค และ
อาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 สร้าง พ.ศ.2525 งานมุงหลังคากระเบือ้งลอนคู่พร้อมครอบสันโค้งและอุปกรณ์ยึด
 และงานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิคโรงเรียนบา้นโคกกกม่วง ต .โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16518) 16518 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. ขนาด 6 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2522 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานเปล่ียนหลังคาแผ่น
เหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด และติดต้ังเชิงชายส้าเร็จรูปโรงเรียน
บา้นกกตาลดงบงัวิทยา ต .หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16519) 16519 อาคารเรียนชั้นอนุบาล (แบบสร้างเอง) สร้าง พ.ศ.2548  งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็ก
รีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมครอบมุมโรงเรียนบา้นทา่เสียว ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16520) 16520 อาคารเอนกประสงค์  พืน้ที ่277 ตร.ม. สร้าง พ.ศ.2557 งานเทพืน้คอนกรีตผสมเสร็จพร้อมตะแกรงเหล็ก
ส้าเร็จรูปโรงเรียนชุมพรนาเจริญ ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

99,000                

 (16521) 16521 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2522 งานติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อย
กว่า 0.5 มม. งานติดต้ังฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบซีเมนต์ งานติดต้ังลวดตาข่ายช่องลม งานเปล่ียนประตู-
หน้าต่างบานทบึพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง งานติดต้ังกระจกช่องตาข่าย งานฉาบปนูเรียบโครงสร้าง งานทาสีโรงเรียน
บา้นหนองฟา้ ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              



     หนา้ที ่696

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16522) 16522 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2538 งานปพูืน้กระเบือ้งเซรามิค งานผนังก่ออิฐ

บล็อคฉาบปนูเรียบผนัง งานเปล่ียนประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง และประตูชนิดบานเล่ือน งานติดต้ังวงกบไม้
โรงเรียนบา้นเหล่าน้อย ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16523) 16523 อาคารเรียน แบบ รอ.01 จ้านวน 6 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2520 งานเปล่ียนฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์แผ่นเรียบ 
หนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี และงานติดต้ังฝายิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสีโรงเรียนหนอง
พอกพฒันาประชานุสรณ์ ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

200,000              

 (16524) 16524 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้โรงเรียนบา้นน้้าเกล้ียง
 ต.อัคคะค้า อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16525) 16525 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 3 หอ้งเรียน  งานพืน้ไม้แดงเข้าล้ินวางบนตงไม้เนือ้แข็งโรงเรียนเมืองหนองพอก 
ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16526) 16526 โรงอาหาร สร้าง พ.ศ.2524 งานถมดิน งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค ขนาด 16 นิว้ x 16 นิว้โรงเรียนบา้น
หว้ยทราย ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16527) 16527 อาคารเรียน แบบ 105/29 ขนาด 4 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2535 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดต้ังกระเบือ้งมุง
หลังคาลอนคู่พร้อมครอบสันโค้งและขอยึด พร้อมไม้เชิงชายโรงเรียนบา้นโพธิ์ชัน ต.นางาม อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16528) 16528 อาคารเรียน แบบ รอ.06  ขนาด 5 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2524 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค ขนาด 12 นิว้ x
 12 นิว้โรงเรียนบา้นปากช่อง ต.ค้านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16529) 16529 อาคารเรียน สปช.แบบ 103/26 ขนาด 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ. 2528 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิคโรงเรียน
บา้นบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16530) 16530 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค ขนาด 8 นิว้ x 8 นิว้
โรงเรียนบา้นปากบุง่ ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16531) 16531 อาคารโรงฝึกงาน แบบสามัญ 312 สร้าง พ.ศ.2525  งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค งานผนังก่อคอนกรีต
บล็อค หนา 7 ซม. งานทาสี งานติดต้ังประตูบานสวิง งานผนังอลูเนียมติดต้ังกระจก งานติดต้ังฝ้าเพดานยิบซ่ัม
บอร์ด คร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์โรงเรียนบา้นหนองเด่ิน ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16532) 16532 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2523 งานร้ือถอนโครงคราวหลังคา งานติดต้ังหน้าต่าง
บานทบึไม้เนือ้แข็งและงานประตูไม้อัด โรงเรียนบา้นบากหนองเทา ต.วังหลวง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16533) 16533 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 3 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2514 งานติดต้ังราวบนัไดพร้อมลูกกรงไม้กลึง งานติดต้ัง
กระจกแผ่นใส หนา 5 มม. งานทาสีโรงเรียนบา้นนาวี ต.ศรีวิลัย อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

94,600                

 (16534) 16534 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 8 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2546 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา ร้ือถอนโครงสร้าง
หลังคาเหล็ก งานร้ือถอนฝ้าเพดานวัสดุแผ่นเรียบ งานติดต้ังหลังคามุงกระเบือ้งลอนคู่พร้อมครอบสันโค้งและ
อุปกรณ์ยึด งานติดต้ังฝาเพดานยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์.โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ต.
แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16535) 16535 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้งเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2534 งานติดต้ังฝ้าเพดาน
กระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็ง งานติดต้ังรางน้้าสังกะสี 4 น้้ว งานติดต้ังหลังคา
กระเบือ้งลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์ยึดโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภมูิ ต .กลาง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

195,600              

 (16536) 16536 อาคารเรียน แบบ รอ.05 ขนาด 5 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2522  งานติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่
น้อยกว่า 0.4 มม. โรงเรียนบา้นภเูขาทอง ต.ค้าพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16537) 16537 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2542  งานติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลู
ซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดโรงเรียนบา้นพรหมจรรย์ ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              



     หนา้ที ่697

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16538) 16538 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ขนาด 3 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2541 งานติดต้ังแผ่นเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.4

 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด และครอบมุมโรงเรียนบา้นคูเมืองสามัคคีวิทยา ต.ทา่สีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16539) 16539 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 3 หอ้งเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค และต่อเติมหอ้งสมุด (แบบสร้าง
เอง) งานติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. โครงคร่าวเหล็ก งานปพูืน้
กระเบือ้งเคลือบเซรามิค งานติดต้ังฝาเพดานยิปซ่ัมบอร์ด หนา 6 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์. งานทาสี งาน
ติดต้ังประตูบานสวิงกระจก ครบชุดโรงเรียนบา้นกุดก่วงทา่แสงจันทร์ ต .วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16540) 16540 บา้นพกัครู แบบ สปช.301/26 สร้าง พ.ศ.2535 และบา้นพกัครู แบบ รอ.03 สร้าง เมือ่ พ.ศ.2519 งานเปล่ียน
หลังคากระเบือ้งลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ขอยึด งานติดต้ังฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด งานติดต้ังประตูไม้อัด งานติดต้ังโถ
ส้วม อ่างล้างหน้า  ฝักบวั งานทาสี โรงเรียนบา้นหนองผักแว่น ต .โพธิ์ทอง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16541) 16541 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.พเิศษ สร้าง พ.ศ.2524  งานพืน้ไม้ปาร์เก้ งานติดต้ังฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบ หนา 4
 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็ง  งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกสี ต .ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16542) 16542 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2549  งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค ขนาด 
12 นิว้ x 12 นิว้โรงเรียนบา้นนากระตึบ ต.ทา่ม่วง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16543) 16543 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้โรงเรียน
บา้นปา่ขีหนองขุ่น ต.นาเมือง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16544) 16544 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. ขนาด 4 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2520 งานร้ือถอนประตูบานทบึและหน้าต่างไม้บานทบึ  
งานติดต้ังประตูบานทบึไม้เนือ้แข็งและหน้าต่างบานทบึไม้เนือ้แข็ง งานติดต้ังวงกบไม้เนือ้ (ประตู-หน้าต่าง) พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ังประตู-หน้าต่าง งานติดต้ังตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นหนองตอ ต .โคกสูง อ.โพนทอง จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16545) 16545 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้ง ต่อเติมชั้นล่าง 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2533 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
เซรามิค ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้โรงเรียนบา้นแฝก ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16546) 16546 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 3 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2514 งานเทพืน้คอนกรีตผสมเสร็จพร้อมตะแกรงเหล็ก
ส้าเร็จรูปโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16547) 16547 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้ง เรียน สร้าง พ.ศ.2537 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดต้ัง
หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมครอบมุมและสลักเกลียวยึดโรงเรียนบา้นโคก
ใหญ่ ต.ค้าพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16548) 16548 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2523 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา ร้ือถอนโครงสร้างหลังคา
ไม้ ร้ือถอนเพดานพร้อมโครงคร่าว งานติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 
พร้อมครอบมุม และอุปกรณ์ยึดโรงเรียนบา้นทา่ม่วง ต.ทา่ม่วง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16549) 16549 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 3 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2528 และอาคารเรียน แบบ
 สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้งเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2538 งานพืน้ผัวหนิขัด หนา 1 ซม.(รวมปนู
ทราย)โรงเรียนบา้นนาแพง ต.พรสวรรค์ อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16550) 16550 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้งเร้ียน สร้าง พ.ศ.2541 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค ขนาด 12
 นิว้ x 12 นิว้โรงเรียนบา้นสะอาดเจริญ ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16551) 16551 อาคารเรียน แบบสร้างเอง สร้าง พ .ศ.2527 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค ขนาด 16 นิว้ x 16 นิว้โรงเรียน
บา้นหนองขอนแก่นสาขาบา้นส่ีแยก ต .ค้านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

99,700                

 (16552) 16552 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 สร้าง พ.ศ.2526 งานติดต้ังฝ้าเพดานกระเบือ้งเส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. คร่าว
ไม้เนือ้แข็ง งานเชิงชายไม้ส้าเร็จ งานติดต้ังรางน้้าสังกะสีพร้อมทอ่รับน้้าฝนโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พฒันา ต .
เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              



     หนา้ที ่698

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16553) 16553 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. ขนาด 3 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2515 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็ก

รีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมครอบมุม และอุปกรณ์ยึดโรงเรียนบา้นค้าโพนสูง ต.กก
โพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

146,900              

 (16554) 16554 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้งเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2536 งานติดต้ังหน้าต่าง
ชนิดบานเล่ือนโครงอลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. โรงเรียนบา้นสะอาดนาดี ต.พรสวรรค์ อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16555) 16555 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 3 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2526 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค ขนาด 12 นิว้ 
x 12 นิว้โรงเรียนบา้นหนองไผ่หนองหว้า ต.ศรีวิลัย อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16556) 16556 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 จ้านวน 1 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2526 งานติดต้ังวงกบอลูมิเนียมพร้อมแผ่นลูกฟกู
อลูมิเนียม งานติดต้ังชุดประตู-หน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียมพร้อมมือจับและลูกล้อโรงเรียนบา้นดอนชาด ต.อุ่มเม่า
 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16557) 16557 อาคารเอนกประสงค์ แบบกรมสามัญ 312 สร้าง พ.ศ.2524 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค ขนาด 16 นิว้ x 16
 นิว้โรงเรียนบา้นกุดสระ ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

99,700                

 (16558) 16558 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 4 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2524 งานติดต้ังฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ เส้นใยแผ่น
เรียบ หนา 6 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนทา่สีดาวิทยา ต.ทา่สีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16559) 16559 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.206/26  สร้าง พ.ศ. 2526  งานถมดินปรับระดับ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
เซรามิค ขนาด 8 นิว้ x 8 นิว้โรงเรียนบา้นค้าพอุง(ประชาราษฎร์บ้ารุง) ต.ค้าพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16560) 16560 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดต้ังแผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบอะลูซิงค์ พร้อมครอบสันและอุปกรณ์ยึดโรงเรียนบา้นโนนใหญ่ ต.ค้าพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16561) 16561 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.พเิศษ ขนาด 3 หอ้งเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 3 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2525โรงเรียนบา้นกุดแข้โนน
โพธิ์วิทยา ต.นางาม อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16562) 16562 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. สร้าง พ.ศ.2516  งานติดต้ังฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี 
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ต.นาเลิง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16563) 16563 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. สร้าง พ.ศ.2510 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานเปล่ียนหลังคาสังกะสีลูกฟกูลอนใหญ่ 
หนา 0.20 มม. (ไม่ชุบสี) และตะปตูอกสังกะสีโรงเรียนผักกาดหญ้าโรตาร่ีอุทศิ ต.นาเลิง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16564) 16564 อาคารเรียน แบบ สปช.2/26 ขนาด 15หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2535 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดต้ังกระเบือ้ง
ลอนคู่พร้อมครอบสันโค้งและขอยึดกระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ต .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

199,000              

 (16565) 16565 หอ้งคอมพวิเตอร์, หอ้งวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน แบบ สปช .105/26 ขนาด 4หอ้งเรียน  งานปพูืน้กระเบือ้ง งาน
ติดต้ังฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์แผ่นเรียบ 6 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็ง งานติดต้ังชุดประตูกระจกบานสวิงกรอบบาน
อลูมิเนียม งานติดต้ังหน้าต่างกระจกบานเล่ือนกรอบบานอลูมิเนียมพร้อมลูกล้อโรงเรียนบา้นวังยาว ต.วังสามัคคี 
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16566) 16566 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2542 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิคโรงเรียน
บา้นโนนโพธิ์ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

98,800                

 (16567) 16567 อาคารเรียน แบบ รอ.05 สร้าง พ.ศ.2538 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค 16 นิว้ x 16 นิว้โรงเรียนบา้นหนอง
ใหญ่ทบัครัว ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16568) 16568 อาคารเอนกประสงค์ สร้าง พ.ศ.2520 งานปพูืน้กระเบือ้ง งานเปล่ียนประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง  งานหน้าต่างบาน
ทบึไม้เนือ้แข็ง พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังโรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16569) 16569 อาคารเอนกประสงค์ งานเปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี พร้อมครอบมุมและอุปกรณ์ติดยึด งานติดต้ัง
รางน้้าสังกะสี และลวดตาข่ายช่องลมโรงเรียนชุมชนบา้นโคกกลางมิตรภาพที ่84 ต.ผาน้้าย้อย อ.หนองพอก จ.
ร้อยเอ็ด

149,900              



     หนา้ที ่699

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16570) 16570 งานซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน พืน้ที ่215 ตร.ม.โรงเรียนชุมชนบา้นโคกกลาง

สาขาหว้ยค้อ-ค้าเม็ก ต.ผาน้้าย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
99,900                

 (16571) 16571 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 8 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2520 งานติดต้ังประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง และหน้าต่าง
บานทบึไม้เนือ้แข็ง พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง และวงกบไม้โรงเรียนวังหลวง ต .วังหลวง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

99,900                

 (16572) 16572 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้ง ต่อเติมชั้นล่าง 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2536 งานติดต้ังแผ่นเหล็กรีด
ลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.โรงเรียนบา้นไค่นุน่หนองบวับานวิทยา ต .นาแซง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16573) 16573 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ขนาด 3 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2542 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดต้ังมุงหลังคา
กระเบือ้งลอนคู่ พร้อมครอบสันโค้ง และขอยึดโรงเรียนบา้นลาด ต .นาเมือง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

99,500                

 (16574) 16574 อาคารประกอบ งานร้ือถอนวัสดมุงหลังคา งานติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 
0.4 มม. หลังคาจั่ว พร้อมครอบมุม งานเทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร ต.นาอุดม อ.
โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

149,000              

 (16575) 16575 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้งเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 4 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2534 งานรือถอนวัสดุ
มุงหลังคา งานติดต้ังหลังคามุงกระเบือ้งลอนคู่ พร้อมครอบสันโค้งและขอยึดกระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ ป .1 ฉ. 
ขนาด 12 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2519  งานร้ือถอนฝ้าเพดาน งานติดต้ังฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าว
อลูมิเนียม ท.ีบาร์โรงเรียนบา้นง้ิวหว่านศึกษาคาร ต.โนนไชยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16576) 16576 อาคารเอนกประสงค์ ขนาดพืน้ที ่.350 ตรม. สร้าง พ.ศ.2548 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ หนา 5 มม. ครอบสัน
กระเบือ้งลอนคู่ และอุปกรณ์ยึดกระเบือ้งลอนคู่ โรงเรียนบา้นโคกหนองบวั ต .บวัค้า อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

94,900                

 (16577) 16577 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 8 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2538 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานร้ือถอนฝ้า
ยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ  งานติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. งานติดต้ังราง
น้้าแสตนเลส งานติดต้ังฝาเพดานกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบโรงเรียนบา้นหนองค้า ต .ภเูขาทอง อ.หนอง
พอก จ.ร้อยเอ็ด

149,000              

 (16578) 16578 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2549 ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12 X 12 นิว้  โรงเรียน
บา้นบุง่เบา้หว้ยเจริญ ต.นาแซง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16579) 16579 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2538 งานก่อผนังอิฐบล็อค งานปพูืน้กระเบือ้ง 
งานติดต้ังประตู-หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม โรงเรียนบา้นเหล่าแขมดงกลาง ต .เกาะแก้ว อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16580) 16580 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5หอ้ง สร้าง พ.ศ.2522 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานร้ือถอนโครงสร้างหลังคา 
งานติดต้ังหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ครอบสันโค้ง และขอยึด งานไม้โครงคร่าว งานทาสีโรงเรียนบา้นสีเสียด ต .ศรี
วิลัย อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

144,000              

 (16581) 16581 อาคารเอนกประสงค์  แบบกรมสามัญ ขนาด 12 X 12 นิว้  สร้าง พ.ศ. 2518  ปกูระเบือ้งเคลือบอาคาร
เอนกประสงค์ โรงเรียนหนองโนราษฎร์บ้ารุง ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

144,000              

 (16582) 16582 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2533  งานเทพืน้คอนกรีตหยาบ หนาไม่น้อยกว่า 
0.7 ม. งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิคโรงเรียนบา้นดงแจ้งโนนสูง ต .เหล่าน้อย อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16583) 16583 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202 ขนาด 10 x 12 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ.2528 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่เคลือบอ
ลู่ซ่ิง หนา 5 มม. ครอบตะเฆ่ และอุปกรณ์ยึ้ดกระเบือ้งลอนคู่  
 - งานร้ืนถอนวัสดุมุงหลังคาโรงเรียนบา้นกุดเต่าวิทยา ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16584) 16584 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 3 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2508 งานเปล่ียนหลังคามุงสังกะสีลูกฟกูลอนเล็ก ขนาด 0.4 
มม. พร้อมตะปโูรงเรียนบา้นทา่ลาดหนองผักตบ ต .เหล่าน้อย อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

84,000                

 (16585) 16585 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง ใช้เปน็หอ้งเรียนอนุบาล พืน้ที ่233.2 ตรม. สร้างเมือ่ พ.ศ.2545 ฝ้ายิปซ่ัม
บอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี โรงเรียนบา้นบะยาวบุง่โง้งสามัคคี ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

100,000              



     หนา้ที ่700

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16586) 16586 อาคาร ป.1ซ 2530 จ้านวน 3 หอ้งเรียนต่อเติมด้านล่าง งานติดต้ังหน้าต่างบานทบึไม้เนื่้อแข็ง ติดต้ังประตูบานทบึ

   พร้อมอุปกรณ์ยึดโรงเรียนบา้นหนองโน ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
99,900                

 (16587) 16587 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2541 งานปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ สปช .
102/26 ขนาด 3 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2532 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต .นาอุดม อ.โพนทอง จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16588) 16588 อาคารเอนกประสงค์ พืน้ที ่120 ตาราเมตร สร้างเมือ่ พ.ศ. 2528 เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี  โรงเรียน
บา้นโพนงาม ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16589) 16589 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/25 หอ้งเรียนอนุบาล สร้าง พ .ศ.2525  งานผนังก่อคอนกรีต งานประตูไม้ 
วงกบ งานหน้าต่าง วงกบไม้ พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง งานทาสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36(บา้นบะตากา) ต.หนองใหญ่ 
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16590) 16590 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2529 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดต้ังหลังคา
สังกะสีลูกฟกูลอนใหญ่พร้อมฉนวนกันความร้อนโรงเรียนจุมจังนาค้าชลประทานวิทยา ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.
ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16591) 16591 อาคารเอนกประสงค์ สร้าง พ.ศ.2526 เปล่ียนเหล็กตัวซี แปหลังคาส้าเร็จรูป ติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบสี  ครอบมุมไม้เชิงชาย
งานร้ืนถอนวัสดุมุงหลังคา โรงเรียนบา้นวังม่วย ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16592) 16592 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้าง พ.ศ.2527 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็ก
รีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 พร้อมอุปกรณ์ยึดโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.
ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16593) 16593 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 สร้าง พ.ศ.2526 ปนูกระเบือ้งเคลือบขนาด 16 X 16 นิว้  โรงเรียนบา้น
หนองขอนแก่น ต.ค้านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16594) 16594 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2536 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นกุดแห ่ต .หนอง
ใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

99,000                

 (16595) 16595 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 8 หอ้งเรียน สร้าง พศ.2528 งานติดต้ังแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่
น้อยกว่า 0.5 มม. งานติดต้ังฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์แผ่นเรียบ พร้อมครอบมุม และเชิงชายไม้เนือ้แข็งโรงเรียน
บา้นหนองจอก ต.เหล่าน้อย อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16596) 16596 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ขนาด 4 หอ้งเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 4 หอ้งสร้าง พ.ศ.2523 งานทาสีอาคารทาสีเคลือบเงา
(สีน้้ามัน) พืน้ไม้ ทัง้ภายใน ภายนอกโรงเรียนบา้นดงดิบ ต .หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16597) 16597 อาคารเอนกประสงค์แบบ 201/26 ผนังคอนกรีตบล๊อกหนา ประตูเหล็กม้วนบานโปร่งขนิดมือดึง คอนซูเมอร์ยูนิต
 โรงเรียนบา้นนาอุ่ม ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

99,900                

 (16598) 16598 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้ง จ้านวน 2 หลัง งานเทพืน้คอนกรีตหยาบ งานโครงคร่าวเหล็กตัว C
 งานติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เชิงชายไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร ต.เมืองไพร อ.เสลภมูิ จ.
ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16599) 16599 อาคารเอนกประสงค์ สร้างเมือ่ 2531 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12 x 12  นิว้ หอ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นนา
โพธิ์ ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16600) 16600 อาคารเรียน แบบ รอ.02/21 ขนาด 1 หอ้ง งานปพูืน้กระเบือ้ง งานติดต้ังประตูกระจกบานสวิงกรอบอลูมิเนียม 
งานทาสี งานติดต้ังฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีโรงเรียนบา้นหนองตุ ต.ภเูงิน อ.เสล
ภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16601) 16601 อาคารเรียน แบบกึ่งถาวร  งานปพูืน้กระเบือ้ง งานปรับปรุงถนนคอนกรีต พืน้ที ่ 152 ตร.ม.โรงเรียนบา้นหนอง
หว้านาค้าพฒันา ต.นาเมือง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              



     หนา้ที ่701

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16602) 16602 อาคารเอนกประสงค์ กรมสามัญแบบ 202/122 สร้างเมือ่ พ.ศ.2524 เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง มุมหลังคาเหล็ก

รีดลอนเคลือบสี และงานร้ือถอนมุมหลังคาโรงเรียนบา้นแหป่ระชานุกูล ต .นาเลิง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (16603) 16603 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้งเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 4 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ง 2533 งานฝ้ากระเบือ้ง
ซีเมนต์ใยแผ่นเรียบหนา 6 มิล คร่าวไม้เนือ่แข็ง รางน้้าสังกะสี ทาสีอคลรีลิค ภายใน โรงเรียนบา้นหนองแสงทุง่ ต .
แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

99,300                

 (16604) 16604 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หลัง อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.พเิศษ 1 หลัง  งานมุงหลังคาสังกะสี, 
งานฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบ งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ งานประตูเหล็กม้วน งานประตูกระจกสีชา 
งานติดต้ังหลอดไฟฟา้และอุปกรณ์โรงเรียนบา้นโพนทอง ต .โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16605) 16605 หอ้งประชุม จ้านวน 1 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2552 งานติดต้ังกระจกผนัง งานติดต้ังเหล็กดัด งานผนังคอนกรีตโรงเรียน
เมืองโพธิ์ชัย ต.ขามเบีย้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16606) 16606 อาคารเอนกประสงค์ สร้างเมือ่ป ีพ .ศ.2527 ร้ือวัสดุมุมหลังคา เปล่ียนสังกะสีบลูกฟกุลอนใหญ่ โรงเรียนบา้นน้้า
เทีย่งนาเรียง ต.นางาม อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16607) 16607 อาคารเรียนแบบ 101/2526 สร้างป ีพ.ศ.2540 ขนาด 4 หอ้งเรียน งานทาสีอาคารภายในและภายนอก สีน้้าอะค
รีลิค โรงเรียนโนนเพชรพฒันา ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16608) 16608 อาคารเอนกประสงค์ แบบโครงเหล็กชั้นเดียวพืน้ติดดิน สร้างเมือ่ พ.ศ.2529 เปล่ียนแผ่นรีดลอนเคลือบอะลูซิง 
โรงเรียนบา้นโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16609) 16609 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. จ้านวน 3 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2512 งานติดต้ังหลังคาสังกะสี ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด งาน
ประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง งานวงกบไม้เนือ้แข็ง กระเบือ้งคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหล่ียมโรงเรียนชุมชนบวัค้า ต .
บวัค้า อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16610) 16610 อาคารเรียน รอ.06/23 ขนาด 5 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2523  งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่ส้าราญ ต .สว่าง อ.
โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16611) 16611 อาคารเรียน สปช.101/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2537 งานซ่อมแซมหลังคา โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต .
โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16612) 16612 อาคารเอนกประสงค์ สร้าง พ.ศ. 2524 สังกะสีลอนคู่เคลือบซิง โรงเรียนบา้นดอนน้อยทา่แหต่าลม ต .เมืองไพร อ.
เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16613) 16613 อาคาร ป.1 ฉ 4 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ. 2521 งานปรับปรุง ซ่อมแซมงานทาสีอาคารเก่า ภายนอกภายใน 
อาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบา้นโนนสว่าง ต .บงึเกลือ อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16614) 16614 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. (หอ้งพกัครู) สร้าง พ.ศ.2520  งานร้ือถอนพืน้ไม้ งานพืน้ไม้เนือ้แข็งเข้าล้ิน หอ้ง
คอมพวิเตอร์ งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานมุงหลังคากระเบือ้งพร้อมครอบสันและอุปกรณ์ยึดโรงเรียนชุมชน
บา้นสว่าง ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16615) 16615 ส้วม แบบ สปช.603/29 จ้านวน 3 หลัง ขนาด 10 ที ่เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ โถส้วมแบบนัง่ยอง อ่านล้างหน้า
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ต.โคกสว่าว อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16616) 16616 อาคารประกอบ 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2528  งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียน
ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน ต.ค้านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16617) 16617 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.พเิศษ สร้าง พ.ศ.2512 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานมุงหลังคาสังกะสี งานทาสี
โรงเรียนบา้นค้านาดี ต.ค้านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16618) 16618 ส้วม แบบ สปช.601/26 จ้านวน  2 หลัง เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ เทคอนกรีต ประตู โถส้วม อ่างล้างหน้า 
โรงเรียนบา้นดอนโองทา่วารีวิทยาสรรค์ ต .ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16619) 16619 อาคารเรียน แบบ สปช.106/29 ขนาด 8 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ2529
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งจ้านวน 6 หอ้งโรงเรียนบา้นหนองขี้ม้า ต.โนนไชยศรี อ.โพนทอง
 จ.ร้อยเอ็ด

142,600              



     หนา้ที ่702

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16620) 16620 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดพืน้ที ่295 ตร.ม.โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี ต.เมยวดี อ.เมย

วดี จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (16621) 16621 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ขนาด 10X12 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ. 2527 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ
อะลูซีงค์ เชิงชายไม้ส้าเร็จรูป ครอบมุม โรงเรียนบา้นนาศรีนวล ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16622) 16622 อาคารเรียนแบบ รอ 06 ขนาด 5 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ 2522 เปล่ียนประตูบานทบึหนัาต่างไม้เนือ้แข็ง พืน้ปู
กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นพรมสวรรค์ ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16623) 16623 อาคารเรียนแบบ สพป.101/2526 ขนาด 3 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ.2526
งานซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือลอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.โรงเรียนบา้นหนอง
เม็ก ต.เกาะแก้ว อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16624) 16624 หอ้งส้วมแบบ รอ.312 ขนาด 4 สร้าง พ.ศ.2525ที ่แบบ สปช.603 ขนาด 5 ที ่สร้างพ.ศ.2529 งารเร่ือวัสดุหลังคา
โครงหลังคา  เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่   พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ติดต้ังประตูไม้เนือ้แข็ง  ไม้เพือ่การติดต้ัง โถ
นัง่ยองแบบชันเข่ามีฝาปดิ พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังครบชุดโรงเรียนบา้นปอ้งสร้างบ ุต .โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16625) 16625 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณทีก่่อสร้างส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา (แหง่ใหม่) เช่น การถมดินบดอัด เพือ่ปรับ
ระดับเนือ่งจากพืน้ทีเ่ดิมเปน็ทีส่าธารณะมีสภาพเปน็บอ่ดิน เปน็ต้นโรงเรียนสพป .ร้อยเอ็ด เขต 3 ต.หนองแวง อ.
โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

300,000              

 (16626) 16626 อาคารเรียนแบบ รอ.05 จ้านวน 5 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ. 2526 ร้ืนถอนหน้าต่าง ติดต้ังหน้าต่างชนิดบานเล่ือน
โครงอลูมิเนียมกระจกหนา โรงเรียนบา้นดอนควาย ต .สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16627) 16627 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2540 งานปรับปรุงโครงคร่าวหลังคารอาคารโรงเรียนบา้นโพธิ์ศรีหวังัว
 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16628) 16628 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน สร้างป ี2527 ร้ือวัสดุหลัง เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดหลอนเคลือบ
สี โรงเรียนบา้นหนองนกทา ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16629) 16629 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างป ีพ.ศ. 2550 ปกูระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ
อะลูซิงหนาไม่น้อยกว่า 0.5 โรงเรียนบา้นหนองแวงใหญ่ ต.ขามเบีย้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16630) 16630 อาคารเรียน แบบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้งเรียน  งานซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโครงคร่าว พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด และรางน้้า เปล่ียนประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ดหนา 9  มม.ฉาบเรียบ พร้อม
ทาสีน้้าอะครีลิคอาคาร  โรงเรียนบา้นหนองกุง ต .ภเูงิน อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

99,700                

 (16631) 16631 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2523  งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานร้ือถอนโครงสร้างหลังคา
ไม้, งานร้ือถอนเพดานพร้อมโครงคร่าว งานติดต้ังหลังคากระเบือ้งลอนคู่และครอบสันโค้งพร้อมอุปกรณ์ยึด งาน
โครงคร่าวเหล็กตัว C งานติดต้ังฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ คร่าวเหล็กชุบสังกะสี งานไม้เนือ้
แข็งโรงเรียนบา้นค้าอุปราช ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

99,900                

 (16632) 16632 อาคารเรียน แบบ สปช.101/2526 ขนาด 4 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ. 2526 ร้ือโครงสร้าง เปล่ียนประตูเหล็ก
บานยึดพร้อมแผงบงัตา และประตูเหล็กม้วนบานทบึไม้มือดึง โรงเรียนบา้นหนองอิโล ต .หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.
ร้อยเอ็ด

70,700                

 (16633) 16633 อาคารเรียน แบบ รอ.05/23 ขนาด 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2523 งานปพูืน้กระเบือ้งเซรามิค และงานเปล่ียนประตู
บานทบึไม้สักโรงเรียนบงึอุดมบงึค้า ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16634) 16634 อาคารเรียนแบบ สปช.105/24 ขนาด 4 หอ้ง ต่อเติมชั้นล่าง 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ. 2527 ทาสีอาคารเรียน โรงเรียน
บา้นดงยาง ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16635) 16635 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 3 หอ้งเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 2 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ.2529 งานปพูืน้
กระเบือ้งเคลือบ 12*12 นิว้ โรงเรียนบา้นบอ่แกนาเลา ต .บงึเกลือ อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              



     หนา้ที ่703

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16636) 16636 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2523, อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 จ้านวน 1 หลัง, อาคาร

เรียน แบบ สปช.105/29 จ้านวน 1 หลัง งานทาสีภายในและภายนอกอาคารโรงเรียนค้าพระโคกก่งวิทยา ต .สว่าง
 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16637) 16637 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 สร้าง พ.ศ. 2529 และอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.105/26 สร้าง พ.ศ. 
2529 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12 นิว้ ผนังก่อบล๊อกคอนกรีตมวลเบา หนา 10.0 ปพูืน้เคลือบอาคาร
เอนกประสงค์ โรงเรียนบา้นหนองโกโพธิ์เงินค้าผักกูด ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16638) 16638 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้งเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 2 หอ้งรียน สร้างเมือ่ พ .ศ.2539  งานปู
กระเบือ้งขนาด  12*12  โรงเรียนบา้นหวัคู ต.บงึเกลือ อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

127,000              

 (16639) 16639 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ขนาด 120 ตร.ม. สร้าง พ.ศ.2528 งานเปล่ียนหลังคามุงกระเบือ้งลอน
คู่และครอบสันโค้งและอุปกรณ์ยึดติด งานติดต้ังประตูเหล็กม้วนบานโปร่งชนิดใช้มือดึงโรงเรียนบา้นโสกเตย ต.ศรี
วิลัย อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16640) 16640 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 จ้านวน 4 หอ้ง ต่อเติมชั้นล่าง 4 หอ้ง สร้าง พ.ศ. 2526 เปล่ียนหน้าต่างไม้เนือ้
แข็ง ขนาด 70 X 110 ซม.
ประตูไม้เนือ้แข็ง ขนาด 90 X 200 ซม. โรงเรียนน้้าค้าสมศรี ต.โนนไชยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

95,000                

 (16641) 16641 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2521 งานเปล่ียนประตู-หน้าต่างบานทบึไม้เนือ้แข็ง 
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง งานติดต้ังช่องลมกระจกพร้อมตาข่าย งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองหิง่หาย ต .พรมสวรรค์ อ.
โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16642) 16642 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2542 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานเปล่ียน
หลังคากระเบือ้งลอนคู่ พร้องครอบสันโค้งกระเบือ้งและอุปกรณ์ยึดโรงเรียนบา้นโนนลาด ต .หนองใหญ่ อ.โพนทอง
 จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16643) 16643 อาคารเรียบแบบ สปช.105/29 จ้านวน 8 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ.2533
งานเปล่ียนหลังคา เคลือบอะลูซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.  พร้อมโครงคร่าวหลังคาเหล็กครบชุด  ไม้เชิงชาย
เนือ้แข็ง โรงเรียนหนองหลวงประชาบ้ารุง ต .หนองหลวง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16644) 16644 หอ้งสัวม แบบ สปช.605/45 ขนาด 4 ทีน่ัง่ จ้านวน 1 หลัง งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ งานติดต้ังประตู PVC งาน
ติดต้ังอ่างล้างหน้า งานทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นหนองบวั ต.ขามเบีย้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

99,400                

 (16645) 16645 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 4 หอ้ง ต่อเติมด้านล่าง 4 หอ้ง พ.ศ. 2528 และ สปช. 105/29 4 หอ้ง งานทาสี
อาคารทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนบา้นนาทม ต .โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16646) 16646 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ขนาด 4 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ.2518 งานเปล่ียนหลังคาอาคารเรียน  เปน็
แบบเหล็กรีดรอน ขนาด 0.28 มม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์ติดต้ังครบชุดโรงเรียนบา้นหวาย(หวายวิทยานุกูล) ต.ภเูงิน 
อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

145,000              

 (16647) 16647 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ.2533  ร้ืนถอนและติดต้ังหน้าต่างชนิดบาน
เล่ือนโครงอลูมิเนียมกระจกหนา 6  มม. โรงเรียนบา้นขว้างวิทยากร ต .นาเมือง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16648) 16648 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 หอ้งเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 4 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2535 งานร้ือถอน
เพดานโครงคร่าว งานร้ือถอนประตู งานติดต้ังฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ 4 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็ง 
งานติดต้ังบานประตูไม้อัดโรงเรียนบา้นนางาม ต.ค้าพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16649) 16649 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 ขนาด 4 หอ้ง ต่อเติมชั้นล่าง 4 หอ้ง สร้างเมือ่ พ .ศ. 2526 ปพูืน้กระเบือ้ง
เคลือบขนาด 12 X 12 นิว้โรงเรียนบา้นอุ่มเม่า ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16650) 16650 งานซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช . 1 ซ ขนาด 4 หอ้งเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 4 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ.2518 
งานร้ือวัสดุมุงหลังคา  เปล่ียนเปน็แผ่นเหล็กรีดรอนเคลือบอะลูซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์
ติดต้ังครบชุดโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง ต.ภเูงิน อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16651) 16651 อาคารเรียน สร้างเมือ่ 2524 ทาสีอาคารทัง้ภายในและภายนอก โรงเรียนบา้นโนนไชยศรี ต .โนนไชยศรี อ.โพน

ทอง จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16652) 16652 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/2526 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2529 ร้ืนถอนหน้าต่าง 1 หอ้ง ปรับปรุงหน้าต่าง
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ติดต้ังครบชุดโรงเรียนบา้นหนองแสงทา่ ต .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16653) 16653 อาคารเรียน แบบ สปช.105/2526 ขนาด 8 หอ้ง สร้างเมือ่ พ .ศ. 2528 ร้ือถอนหน้าต่างบานไม้ และติดต้ัง
หน้าต่างบานทบึไม้เนือ้แข็ง ขนาด 070 ม.X 1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังครบชุด โรงเรียนถนนชัยสามัคคี ต.นา
อุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16654) 16654 อาคารเอนกประสงค์ แบบสามัญ 312 สร้าง พ.ศ.2525 งานต่อเติมหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อย
กว่า 0.5 มม. พร้อมครอบคุมกว้าง 60 ซม.โรงเรียนบา้นหนองอึ่งโปโล ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16655) 16655 หอ้งส้วม แบบ สปช. 601/26 ขนาด 4 ที ่สร้างเมือ่ พ.ศ.2538 
งานเปล่ียนกระเบือ้ง หลังคา ติดต้ังอ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ติดต้ังครบชุด  ติดต้ังโถปสัสาวะชายพร้อมก๊อก
น้้าแบบกด กระจกเงาแบบติดผนัง ทอ่น้้าทิง้ พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังครบชุด งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบขนาด 8*8  
ติดต้ังประตูไฟเบอร์กลาส และวัสดุ อุปกรณ์ติดต้ังครบชุดโรงเรียนบา้นวังเข ต.เหล่าน้อย อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

99,000                

 (16656) 16656 อาคารโรงฝึกงาน แบบกรมสามัญ สร้าง พ .ศ.2522 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้
โรงเรียนโคกกุงหนองหงษห์นองไฮ ต .ขามเบีย้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16657) 16657 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พเิศษ ขนาด 3 หอ้งเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 3 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ. 2524 เปล่ียน
หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนคู่เคลือบสีอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ปพูืน้กระเบือ้งและทาสีน้้าภายในและ
ภายนอกโรงเรียนบา้นโคกสมบรูณ์ ต .โนนไชยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

99,800                

 (16658) 16658 หอ้งส้วมแบบ สปช.601/26 ขนาด 4 ที ่1 หลัง สร้าง พ.ศ.2538  เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ลอนคู่ ขนาด 0.50 
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ครบชุด  ติดต้ังอ่างล้างหน้า โถปสัสาวะชายพร้อมก๊อกน้้าแบบกด  ติดต้ังกระจกเงา พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ในการติดต้ังครบชุด  ปกูระเบือ้งเคลืบขนาด 8*8  พร้อมทาสีอาคาร ติดต้ังประตูไฟเบอร์กลาส พร้อม
อุปกรณ์ในการติดต้ังครบชุดโรงเรียนบา้นนาเมือง ต.นาเมือง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16659) 16659 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.พเิศษ สร้าง พ.ศ.2523 งานทาสีอาคารภายนอก-ภายในและทาสีไม้ งาน งานทาสีร้ัว
โรงเรียน สร้าง พ.ศ.2536 พืน้ที ่600 ตร.ม.โรงเรียนบา้นโปง่ประชาพฒัน์ ต.บุง่เลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16660) 16660 ร้ัวโรงเรียน 42 เมตร โรงเรียนบา้นราษฎร์ด้าเนิน ต.ค้านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 97,800                
 (16661) 16661 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2535 และอาคารเรียน แบบ สปช.202/26 สร้าง พ.ศ.2526 งานทาสี

ภายใน-ภายนอกอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต .เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (16662) 16662 งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตผสมเสร็จแบบมีตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูปพร้อมถมทราย ขนาด 40 ลบ.ม.
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16663) 16663 สนามกีฬา ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 21.65 เมตร สร้างป ีพ.ศ. 2534 โรงเรียนบา้นหนองนกทา(สาขาบา้นหนอง
ขุมเงิน) ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16664) 16664 ร้ัวมาตรฐานแบบลวด 7 เส้น ขนาด 314.32 เมตรโรงเรียนบา้นดอนเรือ ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16665) 16665 ร่องระบายน้้ารอบอาคารเรียนแบบ ป1.ซ พเิศษ โรงเรียนบา้นโจด ต.นาเมือง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 100,000              
 (16666) 16666 งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ งานร้ือถอนผนังอิฐบล็อค งานถมดินปรับระดับ

บริเวณเสาธง  งานก่อผนังหนิล้าง งานปพูืน้หนิล้าง งานฐานยึดเสาธง งานติดต้ังเสาธงความสูง 12 เมตร โรงเรียน
บา้นหนองแวงแห ่ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

148,900              

 (16667) 16667 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ค.ส.ล. มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร โรงเรียนบา้นหนองขุ่นวิทยา
คาร ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

148,000              

 (16668) 16668 ร้ัวโรงเรียน ระยะทาง 100 เมตร โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ต.ทา่สีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16669) 16669 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา งานเทพืน้คอนกรีตผสมเสร็จสนามวอลเล่ย์,  สนามตะกร้อ และสนามฟตุซอล 

โรงเรียนหนองไฮภเูขาทอง ต.ภเูขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16670) 16670 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. ขนาด 288 ตรม. โรงเรียนบา้นปลาโด ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (16671) 16671 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ค.ศ.ล. กว้าง 4 เมตร จ้านวน  50 ม.โรงเรียนบา้นคอกควายหนองแหว้วิทยา ต .วัง

หลวง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (16672) 16672 อาคารเอนกประสงค์ แบบสามัญ 336 สร้าง พ.ศ.2517  งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา  งานติดต้ังหลังคากระเบือ้ง
ลอนคู่และครอบสันโค้งพร้อมขอยึด และงานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิคโรงเรียนบา้นกุดขุ่น ต .รอบเมือง อ.
หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16673) 16673 งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะ 89 เมตรโรงเรียนบา้นหนองแข้ดง ต.บงึงาม อ.
หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

148,600              

 (16674) 16674 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2526 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่
น้อยกว่า 0.4 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนบา้นโนนยาง ต.ขวาว อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

97,000                

 (16675) 16675 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ขาด 3 หอ้งเรียน ปพูืน้กระเบีอ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นดอนหวาย ต .โนนไชยศรี อ.โพน
ทอง จ.ร้อยเอ็ด

99,600                

 (16676) 16676 งานปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา (วอลเล่ย์บอล) ขนาด 39 ม.x 12.5 ม.x 10 ม. งานถมดิน เทพืน้คอนกรีต
ผสมเสร็จ โรงเรียนบา้นบวั ต.ค้านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

149,000              

 (16677) 16677 อาคารเรียนแบบ รอ.06 ขนาด 5 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ. 2522 ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 16 X 16 นิว้ และ 12
 X 12 นิว้  โรงเรียนบา้นโคกกุงดอนกอก ต .เกาะแก้ว อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16678) 16678 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปล่ียสังกะสีลูกฟลูอนใหญ่ หนา 0.20 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนบา้นหนองสิม
 ต.ทา่ม่วง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16679) 16679 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2526 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กคอนกรีตลอนเคลืออะลูซิงค์ หนา
ไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนบา้นสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ ต.ขวาว อ.เสลภมูิ จ.
ร้อยเอ็ด

97,000                

 (16680) 16680 อาคารเรียน แบบ รอ.06 จ้านวน 5 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2520 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานร้ือถอนโครงสร้างหลังคา
ไม้, งานร้ือถอนเพดานพร้อมโครงคร่าว, งานติดต้ังโครงคร่าวหลังคาเหล็ก, งานติดต้ังหลังคามุงกระเบือ้งลอนคู่ 
พร้อมครอบสันโค้งพร้อมขอยึดโรงเรียนบา้นโพนเฒ่า ต.อัคคะค้า อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (16681) 16681 อาคารเรียนแบบทัว่ไป ขนาด 4 หอ้งเรียน  สร้าง พ.ศ.2536 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบเซรามิค ขนาด 4 หอ้ง
โรงเรียนบา้นหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัย ต .อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000              

 (16682) 16682 หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนระวิราษฎร์บ้ารุง ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น 
จ.ระนอง

150,000              

 (16683) 16683 อาคารเรียนแบบ 017 งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองจิก ต.ปากจั่น อ.กระบรีุ จ.ระนอง 99,800                
 (16684) 16684 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นเกาะช้าง ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 99,800                
 (16685) 16685 อาคารเรียน แบบ 008 งานร้ือถอน งานพืน้ , อาคารอเนกประสงค์ 312 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนิดาด ต.ทรายแดง

 อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
100,000              

 (16686) 16686 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานทาสี งานผนัง งานพืน้ , อาคารเรียนแบบ 017 งานผนัง งานพืน้โรงเรียนเอกศิลป์
ราษฎร์พฒันา ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

100,000              

 (16687) 16687 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก (5 หอ้งเรียน) งานทาสี, อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี, อาคารอเนกประสงค์ สปช.
 201/26 งานพืน้, สภาพแวดล้อม งานทาสีโรงเรียนบา้นหนิช้าง ต.ปากน้้า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

150,000              

 (16688) 16688 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานพืน้โรงเรียนประชาอุทศิ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 100,000              
 (16689) 16689 อาคารเรียนอนุบาล งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้โรงเรียนบา้นปากแพรก ต.ละอุ่นเหนือ อ.

ละอุ่น จ.ระนอง
100,000              



     หนา้ที ่706

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16690) 16690 อาคารเรียน แบบ 008 งานร้ือถอน งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยเสียด ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 150,000              
 (16691) 16691 อาคารเรียนแบบ 008 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นเชี่ยวเหลียง ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 100,000              
 (16692) 16692 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นนา ต.บา้นนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 149,500              
 (16693) 16693 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานร้ือถอน งานผนัง งานทาสี งานพืน้ , ส้วม(หลังที1่) งานพืน้ งานผนัง งานประตู งาน

สุขภณัฑ์, โรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนบา้นบกกราย ต.น้้าจืด อ.กระบรีุ จ.ระนอง
100,000              

 (16694) 16694 อาคารเรียนแบบ 017 งานร้ือถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นด่าน ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.
ระนอง

200,000              

 (16695) 16695 อาคารเรียนแบบ 008 งานร้ือถอน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ต.ปากจั่น อ.กระบรีุ จ.ระนอง 150,000              
 (16696) 16696 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้โรงเรียนบา้นปลายคลองวัน ต .ปากจั่น อ.กระบรีุ จ.ระนอง 100,000              
 (16697) 16697 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานรางน้้า งานพืน้โรงเรียนบา้นสุขส้าราญ ต.ก้าพวน อ.สุขส้าราญ

 จ.ระนอง
150,000              

 (16698) 16698 อาคารอเนกประสงค์ งานร้ือถอน งานหลังคา งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้โรงเรียนบา้นบางกล้วยนอก ต.นาคา อ.
สุขส้าราญ จ.ระนอง

150,000              

 (16699) 16699 อาคารเรียนแบบ 017 (หลังที ่1) งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นราชกรูด ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 150,000              

 (16700) 16700 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองของ ต .ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 100,000              
 (16701) 16701 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานฝาผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นละออง ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 100,000              
 (16702) 16702 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 (พานาโซนิค) งานพืน้, อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (ลีลาวดี) งานพืน้

โรงเรียนบา้นขจัดภยั ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
150,000              

 (16703) 16703 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้โรงเรียนบา้นบางปรุ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 100,000              
 (16704) 16704 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นส้านัก ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 149,500              
 (16705) 16705 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานร้ือถอน งานผนังโรงเรียนบา้นสองพีน่้อง ต .มะมุ อ.กระบรีุ จ.ระนอง 98,300                
 (16706) 16706 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (3หลัง) งานพืน้โรงเรียนบา้นรังแตน ต.จ.ป.ร. อ.กระบรีุ จ.ระนอง 199,900              
 (16707) 16707 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานร้ือถอนประตู หน้าต่าง เปล่ียนวงกบประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นบางสีกิ้ม ต.ทรายแดง

 อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
100,000              

 (16708) 16708 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก (5 หอ้งเรียน) งานพืน้โรงเรียนบา้นเขานางหงส์ ต.ปากน้้า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 150,000              
 (16709) 16709 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนระนองพฒันามิตรภาพที ่60 ต.บางร้ิน อ.เมือง

ระนอง จ.ระนอง
150,000              

 (16710) 16710 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 (2หลัง) งานพืน้โรงเรียนบา้นเกาะสินไห ต.ปากน้้า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 150,000              
 (16711) 16711 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นละอุ่นใต้ ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 150,000              
 (16712) 16712 อาคารอเนกประสงค์แบบ 205/26 งานร้ือถอน งานพืน้โรงเรียนบา้นบางหนิ ต.บางหนิ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 150,000              
 (16713) 16713 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานหลังคา, อาคารเรียนแบบ สปช. 103/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นทองหลาง ต.บา้นนา อ.

กะเปอร์ จ.ระนอง
150,000              

 (16714) 16714 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานทาสี โรงเรียนบา้นบางเบน ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 150,000              
 (16715) 16715 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานผนัง งานทาสี โรงเรียนบา้นทบัจาก ต.บางใหญ่ อ.กระบรีุ จ.ระนอง 99,000                
 (16716) 16716 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นบางมัน ต.นาคา อ.สุขส้าราญ จ.ระนอง 150,000              
 (16717) 16717 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานทาสี โรงเรียนบา้นเกาะเหลา ต.ปากน้้า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 95,000                
 (16718) 16718 โรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนบา้นเกาะพยาม ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 97,300                
 (16719) 16719 อาคารฝึกงานแบบ 312 งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นนกงาง ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 150,000              
 (16720) 16720 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 203/26 งานทาสี งานประตูโรงเรียนวัดหาดส้มแปน้ ต.หาดส้มแปน้ อ.เมืองระนอง จ.

ระนอง
150,000              



     หนา้ที ่707

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16721) 16721 โรงฝึกงานแบบ 312 คูระบายน้้า งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบา้นบางขุนแพง่ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 145,700              

 (16722) 16722 อาคารเรียนแบบ 017 งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นน้้าจืดน้อย ต.น้้าจืดน้อย อ.กระบรีุ จ.ระนอง 90,200                
 (16723) 16723 อาคารเรียนแบบ สปช.017 งานทาสีโรงเรียนบา้นปลายคลอง ต .น้้าจืด อ.กระบรีุ จ.ระนอง 95,500                
 (16724) 16724 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานพืน้โรงเรียนทบัหลีสุริยวงศ์ ต.มะมุ อ.กระบรีุ จ.ระนอง 149,900              
 (16725) 16725 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนนิคมสงเคราะห ์ต.จ.ป.ร. อ.กระบรีุ จ.ระนอง 200,000              
 (16726) 16726 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานพืน้โรงเรียนบา้นล้าเลียง ต.ล้าเลียง อ.กระบรีุ จ.ระนอง 100,000              
 (16727) 16727 ส้วม (2ทีน่ัง่) เปล่ียนวงกบประตู ปรับปรุงพืน้หน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นปากน้้า ต.ปากน้้า อ.เมืองระนอง จ.

ระนอง
150,000              

 (16728) 16728 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานผนัง งานทาสี โรงเรียนบา้นทรายแดง ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 100,000              
 (16729) 16729 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ (หลังที ่1) งานร้ือถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานประตูหน้าต่าง งานพืน้ 

งานสุขภณัฑ์, บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ (หลังที ่3) งานร้ือถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานฝาผนัง งานประตู
หน้าต่าง งานพืน้ งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นบางกลาง ต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

150,000              

 (16730) 16730 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนชนม์พฒันา ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 100,000              
 (16731) 16731 หลังคาเชื่อมทางเทา้ งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นชาคลี ต.บางหนิ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 150,000              
 (16732) 16732 อาคารเรียน แบบ สปช.1025/29 งานร้ือถอน งานทาสี งานพืน้ เปล่ียนประตู-หน้าต่าง, อาคารเรียนแบบ สปช

405/26 งานหน้าต่างโรงเรียนอนุบาลระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
183,400              

 (16733) 16733 ส้วม 5 ทีน่ัง่ งานพืน้ งานผนัง งานหลังคา งานสุขภณัฑ์ งานทาสี โรงเรียนบา้นบางร้ิน ต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง จ.
ระนอง

150,000              

 (16734) 16734 โรงอาหาร งานพืน้ งานประตูโรงเรียนทุง่ตาพลวิทยา ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 150,000              
 (16735) 16735 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29(ป ี2540) งานฝ้าเพดาน งานรางน้้าฝน งานประตู-หน้าต่าง, อาคารเรียนแบบ

แบบ สปช. 105/29 (ป ี2555) งานประตู-หน้าต่าง, อาคารเรียนแบบ สพฐ. งานประตู-หน้าต่าง, อาคารเรียนแบบ
 สปช.105/29 (ป2ี549) งานรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นสองแพรก ต.ล้าเลียง อ.กระบรีุ จ.ระนอง

200,000              

 (16736) 16736 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 201/26 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนมัชฌิมวิทยา ต.มะมุ อ.กระบรีุ จ.ระนอง 133,900              
 (16737) 16737 อาคารเรียนแบบ ป.1ก (2หลัง) งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นบางสองรา ต .บางใหญ่ อ.กระบรีุ จ.ระนอง 99,800                
 (16738) 16738 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานผนัง งานหน้าต่าง-ประตู, ส้วม สปช.601/26 ตะแกรงเหล็กแบน งานปนู

โรงเรียนบา้นก้าพวน ต.ก้าพวน อ.สุขส้าราญ จ.ระนอง
133,000              

 (16739) 16739 โรงอาหาร งานร้ือถอน งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ งานทาสี , ส้วม งานร้ือถอน งานหลังคา งานผนัง งานประตู 
งานพืน้ งานสุขภณัฑ์  งานทาสีโรงเรียนสพป.ระนอง ต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

300,000              

 (16740) 16740 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้, อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี, ปรับปรุงร้ัว งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่ฉาง ต .หงาว 
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

149,900              

 (16741) 16741 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 (2538) งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นไร่จันดี ต .กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง

150,000              

 (16742) 16742 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (2546) งานทาสีโรงเรียนวัดหว้งหนิ ต.ชากบก อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 150,000              
 (16743) 16743 อาคารเรียนแบบ 017 (2515) งานทาสีโรงเรียนบา้นสมานมิตร ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 100,000              
 (16744) 16744 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 (2545) งานทาสีโรงเรียนบา้นเขายายชุม ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 100,000              
 (16745) 16745 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 (2551)  งานพืน้ปกูระเบือ้งยางโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ .ระยอง 5 ต.นิคมพฒันา 

อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง
200,000              

 (16746) 16746 อาคารเรียนแบบพเิศษ (2547) งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นมาบยางพร ต .มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง

200,000              

 (16747) 16747 อาคารอเนกประสงค์  งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นชะวึก ต .นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 150,000              



     หนา้ที ่708

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16748) 16748 อาคารเรียนแบบ 017 (2518)  งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นแม่น้้าคู้ ต .แม่น้้าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 100,000              

 (16749) 16749 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (2546)  งานประตูเหล็กม้วน, งานแผงลวดตาข่ายโรงเรียนวัดเขาส้าเภาทอง ต .เพ อ.
เมืองระยอง จ.ระยอง

150,000              

 (16750) 16750 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (2534)  งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองขนุน ต.หนองบวั อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 150,000              
 (16751) 16751 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน  งานประตู โรงเรียนวัดธงหงส์ ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 100,000              
 (16752) 16752 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (2519)  งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดดอนจันทน์ ต .หนองละลอก อ.บา้นค่าย จ.

ระยอง
100,000              

 (16753) 16753 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (2509) งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดน้้าคอก ต .น้้าคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 150,000              

 (16754) 16754 1.อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (2519) งานเปล่ียนประตูวงกบพร้อมบานประตู  2.อาคารเรียนแบบ 017 (2519) งาน
ทาสีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 9 ต.พนานิคม อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง

150,000              

 (16755) 16755 1.อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (2523) งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  2.อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ (2524) งาน
ทาสี  3.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน  งานคอนกรีตโรงเรียนบา้นยายจั่น ต .ส้านักทอง อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง

150,000              

 (16756) 16756 อาคารอเนกประสงค์  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบงึตาต้า ต .หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 150,000              
 (16757) 16757 1.สนามเด็กเล๋น  งานพืน้ปนูทราย, งานพืน้ปกูระเบือ้ง  2.อาคารอเนกประสงค์ (2524) งานกระเบือ้งมุงหลังคา, 

งานปนูปัน้ครอบหลังคาตะเฆ่สันโรงเรียนบา้นบงึต้นชัน ต.ชากบก อ.บา้นค่าย จ.ระยอง
150,000              

 (16758) 16758 1.อาคารอเนกประสงค์แบบ 201/29 (2554) งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  2.หน้าหอ้งการงาน งานปพูืน้กระเบือ้ง
เคลือบ  3.สนามเด็กเล่น  งานซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดทา่เรือ ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

200,000              

 (16759) 16759 พืน้ถนนรอบอาคารเรียน งานพืน้ถนนหรือทางเทา้ , งานขอบคันหนิคอนกรีตโรงเรียนวัดละหารไร่ ต .หนองละลอก
 อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

150,000              

 (16760) 16760 อาคารเรียนแบบ 017 (2514)  งานหน้าต่าง, งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ .ระยอง 4 ต.
นิคมพฒันา อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง

200,000              

 (16761) 16761 อาคารอเนกประสงค์  งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ , งานฝ้าเพดาน, งานทาสี, งานหลังคาไฟเบอร์กลาส, งานรางน้้า 
อิฐตัวหนอน ทรายถมโรงเรียนวัดแกลงบน ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

150,000              

 (16762) 16762 อาคารโรงอาหาร (2550ป  งานพืน้ผิวหนิล้างโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม ต.พลา อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 150,000              
 (16763) 16763 อาคารเรียนแบบ ป.พเิศษ (2524)  งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองแฟบ ต .มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง

 จ.ระยอง
150,000              

 (16764) 16764 1.อาคารเรียนแบบ 017 (2519) งานเปล่ียนพืน้ไม้, งานประตูเหล็กยืด   2.ร้ัวโรงเรียน  งานทาสี  3.อาคารโรง
จอดรถ งานพืน้ปนูทรายขัดหยาบโรงเรียนวัดเกาะ ต .หนองตะพาน อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

150,000              

 (16765) 16765 อาคารเรียนแบบ 017 (2518)โรงเรียนวัดหนองกระบอก ต.หนองละลอก อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 150,000              
 (16766) 16766 ทบุร้ือซ่อมแซมพืน้ถนนและปอูิฐตัวหนอนโรงเรียนวัดเกาะกลอย ต .เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 150,000              
 (16767) 16767 อาคารโรงอาหาร  งานลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นตะพนุทอง ต .กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 100,000              
 (16768) 16768 อาคารอเนกประสงค์ (2546) พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองจอก ต .เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 150,000              
 (16769) 16769 อาคารเรียนแบบ 017 (2519) งานทาสีโรงเรียนวัดบา้นเก่า ต.ตาขัน อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 100,000              
 (16770) 16770 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้  งานโครงสร้างเหล็กหลังคากันแดดพร้อม

มุงหลังคาด้วยแผ่นเมทลัชีส,  งานพืน้ปนูทรายปรับระดับโรงเรียนบา้นหว้ยปราบ ต .มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง

200,000              



     หนา้ที ่709

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16771) 16771 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (2524) งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน, งานประตู, งานหน้าต่าง, งานผ้าม่าน

โรงเรียนบา้นเขาวังม่าน ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
150,000              

 (16772) 16772 อาคารเรียนแบบ ป.ข (2522) งานทอ่เหล็ก, งานแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์  2.อาคารอเนกประสงค์ 
(2544) งานทอ่เหล็ก, งานแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ โรงเรียนบา้นตะเกราทอง ต.บา้นแลง อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง

150,000              

 (16773) 16773 อาคารอเนกประสงค์ (2550)  งานแผงลวดตาข่ายโรงเรียนวัดนาตาขวัญ ต .นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 150,000              
 (16774) 16774 1.อาคารอเนกประสงค์ (2536) งานกระเบือ้งมุงหลังคา  2.อาคารเรียนแบบ 017 (2514) งานพืน้ไม้  3.อาคาร

เรียนแบบ 017 (2516) งานพืน้ไม้โรงเรียนบา้นปลวกแดง ต .ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
200,000              

 (16775) 16775 อาคารเรียนแบบ ป.1ข (2524) งานเสาคอนกรีต, งานเหล็ก, งานกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นหนองบอน ต .
ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

150,000              

 (16776) 16776 อาคารเรียนแบบ 017 (2519) งานทาสีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 ต.แม่น้้าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 200,000              
 (16777) 16777 1.อาคารเรียนแบบ 017 (2517) งานกระเบือ้งมุงหลังคา, งานรางน้้า, งานแผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ  

 2.อาคารเรียนแบบ 017 (2519) งานกระเบือ้งมุงหลังคา, งานรางน้้า, งานแผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
โรงเรียนวัดหนองพะวา ต.บางบตุร อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

200,000              

 (16778) 16778 1.บริเวณโรงเรียน  งานปนูซีเมนต์   2.ร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองกร้า ต .ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง

150,000              

 (16779) 16779 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, งานกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนชุมชนนิคมสร้าง
ตนเอง จ.ระยอง 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง

200,000              

 (16780) 16780 หลังคากันแดดหน้าอาคารเรียน โรงเรียนวัดเนินกระปรอก ต .บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 150,000              
 (16781) 16781 อาคารเรียน สปช.105/29 (2534) งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, งานประตู, งานกระจก, งานทาสีโรงเรียนบา้นเนิน

เสาธง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
150,000              

 (16782) 16782 ส้วม (2525) งานกระเบือ้งมุงหลังคา, งานประตู, งานโถส้วม, งานทาสี, งานอ่างล้างหน้า, งานพืน้ปกูระเบือ้ง, งาน
เดินทอ่โรงเรียนบา้นเขาหวาย ต.บางบตุร อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

100,000              

 (16783) 16783 1.ประตูโรงเรียน งานเหล็ก, งานทาสี, งานเทพืน้ปนู  2.อาคารเรียนแบบ 017 งานผนัง, งานพืน้, งานทาสี, งาน
รางน้้า, งานหน้าต่างโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

200,000              

 (16784) 16784 อาคารเรียนอนุบาล (2539) งานฝ้าเพดาน, งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, งานประตูเล่ือนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
จ.ระยอง 2 ต.นิคมพฒันา อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง

150,000              

 (16785) 16785 ส้วม (2542) งานโถส้วม, งานโถปสัสาวะ,งานอ่างล้างหน้า, งานก๊อกน้้า, งานประตู, งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, 
งานทาสีโรงเรียนวัดหนองตะแบก ต.ตาขัน อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

100,000              

 (16786) 16786 อาคารเรียนแบบ ป.1ข (2523)  งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นคลองยายเมือง ต .บางบตุร อ.บา้นค่าย จ.
ระยอง

100,000              

 (16787) 16787 1.อาคารเรียนแบบ ป.1ข (2522) งานพืน้ไม้  2.อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 (2528) งานพืน้ปู
กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหลังเขา ต.บางบตุร อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

100,000              

 (16788) 16788 ส้วม  งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, งานผนังกระเบือ้งเคลือบ, งานคอนกรีต, งานหลังคา, งานประตู, งานโถส้วม
โรงเรียนบา้นชากมะหาด ต.บางบตุร อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

100,000              

 (16789) 16789 อาคารเรียนแบบ 017 (2513) งานเหล็ก, งานกระเบือ้งมุงหลังคา, งานก๊อกน้้าโรงเรียนวัดชากกอไผ่ ต.ชากบก อ.
บา้นค่าย จ.ระยอง

100,000              

 (16790) 16790 1.อาคารเรียนแบบ ป.1ข งานพืน้ปกูระเบือ้ง, งานทาสี   2.อาคารเรียนแบบ 017 งานขัดพืน้ไม้, งานทาสีโรงเรียน
บา้นหนองฆ้อ ต.หนองบวั อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

150,000              

 (16791) 16791 อาคารโรงอาหารเด็กอนุบาล  งานเหล็ก, งานหลังคาเมทลัชีสโรงเรียนบา้นมาบตาพดุ ต .มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง
 จ.ระยอง

200,000              



     หนา้ที ่710

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16792) 16792 อาคารเรียนแบบ 017 (2516)  งานขัดพืน้และลงน้้ามันยูริเทรนโรงเรียนบา้นมาบเตย ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง
150,000              

 (16793) 16793 อาคารเรียน  งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดเชิงเนิน ต .หนองละลอก อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 100,000              
 (16794) 16794 บา้นพกัครู  งานกระเบือ้งมุงหลังคา , งานประตู, งานหน้าต่าง, งานไม้ยาง, งานทาสีโรงเรียนวัดมาบชลูด ต.หว้ย

โปง่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
150,000              

 (16795) 16795 ร้ัวโรงเรียน  งานทาสีโรงเรียนวัดบา้นฉาง ต .บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 200,000              
 (16796) 16796 อาคารเรียนแบบ ป.1ข (2522) งานทาสีโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม ต .เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 200,000              

 (16797) 16797 1.อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (2537) งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, งานราวบนัได   2.อาคารเรียนแบบ สปช.
105/26 (2539) งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, งานราวบนัไดโรงเรียนวัดพลา ต.พลา อ.บา้นฉาง จ.ระยอง

150,000              

 (16798) 16798 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ .ระยอง 6 ต.พนานิคม อ.
นิคมพฒันา จ.ระยอง

150,000              

 (16799) 16799 อาคารเรียนแบบ 017  งานทาสีโรงเรียนวัดปลวกเกตุ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 150,000              
 (16800) 16800 อาคารอเนกประสงค์ (2549)  งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นส้านักทอง ต .ส้านักทอง อ.เมืองระยอง จ.

ระยอง
150,000              

 (16801) 16801 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ (2525) งานพืน้ไม้, งานหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพืน้ซีเมนต์, งานบนัได, งานโถส้วม,
 งานหน้าต่าง, งานประตู, งานผนัง, งานฉาบปนูโรงเรียนชุมชนบริษทัน้้าตาลตะวันออก ต .ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง

150,000              

 (16802) 16802 อาคารเรียน คสล 3 ชั้น (2553)  งานพืน้ปกูระเบือ้ง, งานทอ่เหล็ก, งานแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนวัดโขดหนิ
มิตรภาพที ่42 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

150,000              

 (16803) 16803 1.อาคารเรียน (2552) งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, งานพืน้ถนน   2.อาคารไพศาลสีลวัตร (2551) งานพืน้ปู
กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นคลองบางไผ่ ต .ส้านักทอ้น อ.บา้นฉาง จ.ระยอง

150,000              

 (16804) 16804 อาคารเรียนแบบ 017 (2513) งานฝ้าเพดาน, งานผนัง, งานหน้าต่างโรงเรียนวัดหนองกรับ ต.หนองบวั อ.บา้น
ค่าย จ.ระยอง

150,000              

 (16805) 16805 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  งานหลังคาเมทลัชีทโรงเรียนวัดกระเฉท ต .มาบข่า อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 150,000              
 (16806) 16806 อาคารเรียนแบบ 017 (2519) งานรางน้้า, งานกระเบือ้งมุงหลังคา, งานไม้ยางโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ .ระยอง

 10 ต.แม่น้้าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
100,000              

 (16807) 16807 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28  งานหลังคาเมทลัชีทโรงเรียนชุมชนวัดทบัมา ต.ทบัมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 200,000              
 (16808) 16808 ร้ัวโรงเรียน งานเสาร้ัว, งานผนัง, งานเหล็ก, งานปนูซีเมนต์, งานทาสี, งานทรายโรงเรียนบา้นปากแพรก ต .ละหาร

 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
150,000              

 (16809) 16809 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 (2545)  งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดหว้ยโปง่ ต .หว้ยโปง่ อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง

200,000              

 (16810) 16810 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดกรอกยายชา ต .เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 150,000              
 (16811) 16811 หอ้งประชุม  งานปนูซีเมนต์, งานผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, งานทาสี, งานผนัง, งานประตู

อลูมิเนียม, โรงเรียนบา้นมาบปา่หวาย ต.หนองบวั อ.บา้นค่าย จ.ระยอง
150,000              

 (16812) 16812 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 (2512) งานทาสีโรงเรียนวัดธรรมสถิต ต.ส้านักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 100,000              
 (16813) 16813 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (2522) งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, งานหน้าต่างอลูมิเนียม, งานประตูอลูมิเนียม, งานผนัง

โรงเรียนบา้นทา่เสา ต.หนองบวั อ.บา้นค่าย จ.ระยอง
150,000              

 (16814) 16814 อาคารแบบพเิศษ (2556)  งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเขาหว้ยมะหาด ต .บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 150,000              



     หนา้ที ่711

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16815) 16815 ร้ัวโรงเรียน  งานเหล็ก, งานผนัง, งานแผงลวดตาข่ายโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ้ารุง ต .แกลง อ.เมืองระยอง จ.

ระยอง
150,000              

 (16816) 16816 1.อาคารเรียนแบบ ป.1ข  งานกระเบือ้งมุงหลังคา, งานแผงลวดตาข่าย, งานทาสี   2.อาคารโรงอาหาร (2536) 
งานทาสีโรงเรียนวัดยายดา ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

150,000              

 (16817) 16817 อาคารโรงอาหาร  งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนเกาะแก้วพสิดาร ต .เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 100,000              
 (16818) 16818 ส้วมแบบอื่น ๆ  งานร้ือถอนสุขภณัฑ์, ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา, ร้ือถอนพืน้กระเบือ้ง,  งานมุงหลังคา, งานผนัง, งาน

สุขภณัฑ์, งานพืน้, งานประตู, งานหน้าต่าง, งานทาสี, งานวัสดุทอ่น้้าและอุปกรณ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ .
ระยอง 3 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง

200,000              

 (16819) 16819 อาคารเรียน  งานทาสี, งานเหล็กดัดประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.บา้นค่าย อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 150,000              
 (16820) 16820 1.ร้ัวโรงเรียน งานทาสี  2.อาคารโรงอาหาร งานทาสีโรงเรียนวัดบา้นดอน ต .เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 200,000              
 (16821) 16821 บา้นพกัครู  งานกระเบือ้งมุงหลังคา , งานไม้, งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหมอมุย่ ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 100,000              

 (16822) 16822 อาคารเรียน1 แบบสร้างเอง (2510) งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองสะพาน ต.หนองตะพาน อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 100,000              
 (16823) 16823 1.อาคารเรียนแบบ ป.1 ก (2523) งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  2.อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 (2538) งานพืน้ปู

กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเขาคลองซอง ต .หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
100,000              

 (16824) 16824 หอ้งดนตรี งานฝ้าเพดาน, งานผนัง, งานประตู, งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นสะพานส่ี ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง

150,000              

 (16825) 16825 อาคารเรียนแบบ 017 (2515) งานกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นคลองน้้าแดง ต .หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 150,000              

 (16826) 16826 1.อาคารเรียนแบบ 017 (2515) พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  2.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  3.ร้ัว
โรงเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ต.หว้ยโปง่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

200,000              

 (16827) 16827 อาคารอเนกประสงค์แบบพเิศษ (2528) งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดตาขัน ต.ตาขัน อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 150,000              
 (16828) 16828 1.อาคารเรียน สปช.102/26 (2543) งานฝ้าเพดาน, งานกระจก  2.ส้วมแบบ สปช.601/26 (2538) งานทาสี  3.

ส้วมแบบ สปช.604/45 (2547) งานทาสีโรงเรียนวัดส้านักกะทอ้น ต.ส้านักทอ้น อ.บา้นฉาง จ.ระยอง
150,000              

 (16829) 16829 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (งานทาสี, งานประตูโรงเรียนวัดปทมุาวาส ต.หนองบวั อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 150,000              
 (16830) 16830 อาคารเรียนแบบ สปช.104/29 (2541) งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดชากหมาก ต .ส้านักทอ้น อ.บา้นฉาง จ.

ระยอง
200,000              

 (16831) 16831 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองระก้า ต .พนานิคม อ.นิคมพฒันา 
จ.ระยอง

100,000              

 (16832) 16832 1.หอ้งคอมพวิเตอร์ งานอลูมิเนียม, งานทาสี  2.อาคารเรียนแบบ ป.1ข (2523) งานประตู, งานหน้าต่าง   3.
บา้นพกัครูกรมสามัญ (2522) งานหลังคา   4.บา้นพกัครูกรมสามัญ (2524) งานตงไม้, งานพืน้โรงเรียนบา้นหนอง
ไร่ ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

150,000              

 (16833) 16833 อาคารเรียนแบบพเิศษ (2552)  งานกระเบือ้งมุงหลังคา, งานฝ้าเพดานโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 ต.
นิคมพฒันา อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง

200,000              

 (16834) 16834 อาคารอเนกประสงค์  งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดประชุมมิตรบ้ารุง ต .บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 150,000              
 (16835) 16835 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 (2544) งานพืน้โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ ต.ส้านักทอ้น อ.บา้น

ฉาง จ.ระยอง
150,000              

 (16836) 16836 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (2546) งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดบา้นแลง ต.บา้นแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 150,000              

 (16837) 16837 งานสแตนเลส, งานทอ่เหล็กก้าปาไนทโ์รงเรียนบา้นหนองละลอก ต .หนองละลอก อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16838) 16838 บา้นพกัครู  งานพืน้ , งานผนัง, งานประตู, งานหน้าต่าง, งานก่ออิฐ, งานรอดโรงเรียนวัดตะเคียนทอง ต.แกลง อ.

เมืองระยอง จ.ระยอง
150,000              

 (16839) 16839 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานก้าแพงกันดินโรงเรียนบา้นเขาลอย ต .ชากบก อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 100,000              
 (16840) 16840 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  งานพืน้ปกูระเบือ้ง , งานจัดสวนหย่อมโรงเรียนวัดสระแก้ว ต.ส้านักทอ้น อ.บา้นฉาง จ.

ระยอง
150,000              

 (16841) 16841 1.อาคารเรียน แบบ 017 (2515) งานฝ้าเพดาน  2.อาคารเรียนแบบ 017 (2515) งานกระเบือ้งมุงหลังคา
โรงเรียนบา้นคลองทราย ต .พลา อ.บา้นฉาง จ.ระยอง

150,000              

 (16842) 16842 อาคารเรียนแบบพเิศษ งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดมาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 200,000              
 (16843) 16843 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 (2552)โรงเรียนบา้นมาบตอง ต.หนองละลอก อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 150,000              
 (16844) 16844 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้  งานจัดสวนหย่อมโรงเรียนวัดเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมือง

ระยอง จ.ระยอง
200,000              

 (16845) 16845 ร้ัวโรงเรียน  โรงเรียนวัดตะพงนอก ต. อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 200,000              
 (16846) 16846 อาคารเรียนแบบ 017  (2513) งานหน้าต่าง, งานปนู, งานทาสีโรงเรียนวัดสมบรูณาราม ต .ส้านักทอ้น อ.บา้นฉาง

 จ.ระยอง
150,000              

 (16847) 16847 อาคารเรียน  งานกระจกโรงเรียนวัดชากผักกูด ต .นิคมพฒันา อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 150,000              
 (16848) 16848 อาคารเรียนแบบ สปช.017 (2516) งานทาสีโรงเรียนบา้นหนิโค่งประชานุเคราะห ์ต.หนองบวั อ.บา้นค่าย จ.

ระยอง
100,000              

 (16849) 16849 อาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดในไร่ ต .เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 150,000              
 (16850) 16850 1.อาคารส้านักงาน งานติดต้ังแผงกันนก  2.ปรับปรุงสภาพภมูิทศัน์โรงเรียนสพป.ระยอง เขต 1 ต.ต้าบลเชิงเนิน 

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
300,000              

 (16851) 16851 อาคารเรียน  งานทาสีโรงเรียนวัดตากวน ต .มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 200,000              
 (16852) 16852 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ .ระยอง 13 ต.แม่น้้าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 100,000              
 (16853) 16853 อาคารโรงอาหาร งานหลังคา, งานพืน้ปนูกระเบือ้ง, งานหน้าต่าง, งานประตูโรงเรียนบา้นพยูน ต.บา้นฉาง อ.บา้น

ฉาง จ.ระยอง
150,000              

 (16854) 16854 อาคารเรียน  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดบา้นค่าย ต .บา้นค่าย อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 150,000              
 (16855) 16855 1.อาคารโรงอาหาร  งานกระเบือ้งมุงหลังคา  2.ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ งาน

เทพืน้ปนูทรายโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู ต.ตาขัน อ.บา้นค่าย จ.ระยอง
200,000              

 (16856) 16856 อาคารเรียน 017  งานทาสีโรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บ้ารุง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 100,000              
 (16857) 16857 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้หอ้งเรียนขนาด 6x9 เมตร อาคารแบบ ป.1ข จ้านวน 4 หอ้ง พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียน

บา้นคลองทเุรียน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
100,000              

 (16858) 16858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ สปช .104/26 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นน้้าใส ต .น้้า
เปน็ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

149,000              

 (16859) 16859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26  เปล่ียนวงกบประตู วงกบหน้าต่าง บานประตูขนาด 1X2 เมตร
 หน้าต่างขนาด0.45X1.10 เมตร ผนังไม้เนือ้แข็งตีทบัเกล็ด ติดต้ังเหล็กดัดโรงเรียนบา้นเขาหนิแทน่ ต .วังหว้า อ.
แกลง จ.ระยอง

100,000              

 (16860) 16860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ผนังก่อคอนกรีตมอญเต็มแผ่น ประตูไม้สักกรอบ1 
1/2&#215;4 นิว้ 0.90&#215;2.00 เมตร หน้าต่างไม้เนือ้แข็งกรอบ1 1/2&#215;4 นิว้ 0.70&#215;1.10 เมตร
 สีพลาสติกอิมัลชันโรงเรียนบา้นสองสลึง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง

200,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16861) 16861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ประตูเหล็กบานยืดพร้อมแผงบงัตาขนาด 300 x 300 เซนติเมตร 

เหล็กแทง่ส่ีเหล่ียมตัน ขนาด 1/2 นิว้ x 1/2 นิว้ เหล็กแบนส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 2 นิว้ หนา 4 หนุ (12 มม.) 
เหล็กแบนส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 1 นิว้ หนา 1. 1/2 หนุ (4.5 มม.) แผงลวดตาข่ายขนาด 1 1/2 นิว้ คร่าวทอ่เหล็ก
เคลือบสังกะสี ทอ่เหล็กกลม ขนาด  1 นิว้  หนา 2.00  มม. ทาสีโรงเรียนวัดจ้ารุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

100,000              

 (16862) 16862 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม.คร่าวอลูมิเนียมทบีาร์ ฝ้ากระเบือ้ง
ซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม.คร่าวทบีาร์โรงเรียนวัดเขาส้ารอง ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง

100,000              

 (16863) 16863 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นศรีประชา ต .ช้าฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.
ระยอง

144,000              

 (16864) 16864 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้กระเบือ้งเคลือบอาคารเรียนแบบ สปช .104/26โรงเรียนบา้นช้าสมอ ต.กองดิน อ.แกลง จ.
ระยอง

100,000              

 (16865) 16865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ก่อผนัง คอนกรีต เหล็กเส้นโรงเรียนวัดเนินยาง ต.คลองปนู อ.แกลง จ.
ระยอง

150,000              

 (16866) 16866 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29 จ้านวน 3 หลัง ผนังกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 12 ม.ม. คร่าว
ไม้เนือ้แข็งสองด้าน หน้าต่างบานเหล็ก ขนาด 0.50x1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ ปรับปรุงซ่อมแซมชายคาโครงเหล็ก
มุงเมทลัชีต (เหล็กรีด) ทานีโรงเรียนบา้นเขาชะอางคร่อมคลอง ต .เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

150,000              

 (16867) 16867 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช . 105/29 เปล่ียนหน้าต่างกระจก และประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง ขนาด 
90x2.00เมตรโรงเรียนวัดทา่กง ต.พงัราด อ.แกลง จ.ระยอง

150,000              

 (16868) 16868 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ข. เปล่ียนกระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นเหมืองแร่ ต.น้้าเปน็ อ.เขาชะเมา จ.
ระยอง

150,000              

 (16869) 16869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังหนิ ต .วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 150,000              
 (16870) 16870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช  105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสีระมัน ต.หว้ยทบัมอญ อ.

เขาชะเมา จ.ระยอง
150,000              

 (16871) 16871 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน (ปกูระบือ้ง)/ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์ (กั้นผนัง/ทาสี)โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

100,000              

 (16872) 16872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ อบจ.ระยอง พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ต .ทาง
เกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

200,000              

 (16873) 16873 ปรับปรุงซ่อมแซมกันสาดอาคารเรียนแบบ อปจ.ระยอง คสล.โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ต.คลองปนู อ.แกลง จ.
ระยอง

150,000              

 (16874) 16874 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป.1 ข (ใต้ถุนสูง) ประตูเหล็กบานยึดพร้อมแผงบงัตา ขนาด กว้าง 3.50 ม. 
สูง 2.70 ม. เหล็กดัดประตู-หน้าต่างโรงเรียนวัดบนุนาค ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง

150,000              

 (16875) 16875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป 1 ก ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดหนา 12 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทนความชื้นโรงเรียนบา้น
มะเด่ือ ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

150,000              

 (16876) 16876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ อบจ.ระยอง บานประตู หน้าต่าง ผนัง กระจก กรอบบานอลูมิเนียม โรงเรียน
วัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

150,000              

 (16877) 16877 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมโรงเรียนชุมชนวัดกลาง
กร้่า ต.กร้่า อ.แกลง จ.ระยอง

136,700              

 (16878) 16878  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป . 1ข ใต้ถุนสูง ผนังคอนกรีตบล็อค เปล่ียนประตู หน้าต่าง ฝ้ายิปซ่ัม พืน้ปู
กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นชงโค ต .วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

100,000              

 (16879) 16879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี มุงหลังคา เปล่ียนประตู ปรับปรุงซ่อมแซม
หอ้งน้้า-หอ้งส้วมแบบสร้างเอง ทาสี เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นหนองน้้าขุ่น ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

150,000              



     หนา้ที ่714

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16880) 16880 ปกูระเบือ้งอาคารเรียน แบบ สปช .105/29 โรงเรียนบา้นชุมแสง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 200,000              
 (16881) 16881 ทาสีอาคารเรียน แบบ สปช.103/26โรงเรียนบา้นแก่งหวาย ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 100,000              
 (16882) 16882 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งวิทยาศาสตร์)โรงเรียนชุมชนบา้นวังจันทน์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 149,700              
 (16883) 16883 ปกูระเบือ้งเคลือบอาคารเรียน แบบ ป.1ข ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ 601/26 เปล่ียนโถส้วม โถปสัสวะชาย 

อ้างล้างหน้าอ ก๊อกน้้า ประตู ปพูืน้กระเบีอ้งโรงเรียนวัดกระแส ต .กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
150,000              

 (16884) 16884 ปรับปรุมซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 และอาคารประกอบการ ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี โรงเรียนบา้นเขาตลาด ต .
พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

148,000              

 (16885) 16885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนไม้เสริมมุข  แบบพเิศษ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์หนาไม่น้อยกว่า  0.5  มม.
 ทาสีโรงเรียนบา้นหนองไทร ต.ทุง่ควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง

100,000              

 (16886) 16886 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) พืน้ปกูระเบือ้ง บผุนังกระเบือ้ง ติดต้ัง แผงลวดตาข่าย โครง
คร่าวทอ่เหล็กเคลือสังกะสี ประตูลวดตาข่าย ขนาด 1.20X2.00 ม. โครงเหล็กเคลือบสังกะสี  ทาสีโรงเรียนบา้น
ทา่ล้าบดิ ต.บา้นนา อ.แกลง จ.ระยอง

150,000              

 (16887) 16887 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช .104/26โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส ต.ทุง่ควายกิน อ.แกลง 
จ.ระยอง

149,000              

 (16888) 16888 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง ปรับพืน้ถมดินลูกรัง เทพืน้ซิเมนต์ขัดหยาบ ปกูระเบือ้ง โครงหลังคา
เหล็กรีดโรงเรียนบา้นยางเอน ต.หว้ยทบัมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

150,000              

 (16889) 16889 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู ถมดินปรับระดับ เปล่ียนประตู โถส้วม ก่อผนังโรงเรียนวัดบา้นนา ต .บา้นนา อ.แกลง
 จ.ระยอง

99,000                

 (16890) 16890 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสนามเด็กเล่น แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.โรงเรียนวัดปากน้้าพงั
ราด ต.พงัราด อ.แกลง จ.ระยอง

100,000              

 (16891) 16891 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดหนองกะพอ้ ต .ทุง่ควายกิน อ.แกลง จ.
ระยอง

150,000              

 (16892) 16892 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินระหว่างอาคารโรงเรียนวัดพงัราด ต .พงัราด อ.แกลง จ.ระยอง 100,000              
 (16893) 16893 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารโรงเรียนวัดเขาน้อย ต .กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 100,000              
 (16894) 16894 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร ทาสีโรงเรียนบา้นน้้ากร่อย ต .หว้ยทบัมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 100,000              
 (16895) 16895 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 ตีฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทาสี 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ก ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองคุย ต .กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
100,000              

 (16896) 16896 เปล่ียนโครงหลังคาและกระเบือ้ง อาคารอเนกประสงค์แบบพเิศษโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ต .ทางเกวียน อ.แกลง
 จ.ระยอง

200,000              

 (16897) 16897  ปพูืน้กระเบือ้งโรงอาหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บา้นคลองเขต) ต.ปา่ยุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 149,500              
 (16898) 16898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 ชั้น ท้ากันสาดน้้าฝน (Metal Sheet)โรงเรียนวัดเนินทราย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.

ระยอง
150,000              

 (16899) 16899 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดคงคาวราราม ต .หว้ยยาง อ.แกลง จ.
ระยอง

150,000              

 (16900) 16900 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช .105/29 ทาสี ติดต้ังกระจกโครงอลูมิเนียมโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต.
ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

150,000              

 (16901) 16901 ปรับปรุงซ่อมแซมรางน้้าฝนอาคารเรียน แบบ 017 และอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางราด
ยางหนา 3 ซม.โรงเรียนบา้นช้าฆ้อ ต.ช้าฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

150,000              

 (16902) 16902 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช 105/29 ทางเดินพร้อมหลังคาโรงเรียนบา้นน้้าเปน็ ต.น้้าเปน็ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 98,000                

 (16903) 16903 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีร้ัวคอนกรีตและส้วม 2 หลัง โรงเรียนบา้นคลองไผ่ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 73,000                



     หนา้ที ่715

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16904) 16904 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดคลองปนู ต .คลองปนู อ.แกลง จ.ระยอง 150,000              
 (16905) 16905 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเจริญสุข ต .วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 150,000              
 (16906) 16906 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารหอประชุมโรงเรียนบา้นมาบเหลาชะโอน ต .ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 100,000              
 (16907) 16907 ปรับปรุงซ่อมแซม ลานกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้วิทยาศสตร์ และหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ เทพืน้คอนกรีต

เสริมเหล็ก ก่ออิฐมอญรอบโคนต้นไม้โรงเรียนบา้นสามแยกน้้าเปน็ ต.น้้าเปน็ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
150,000              

 (16908) 16908 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 และ สปช.105/29 งานหลังคา metal sheetโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

150,000              

 (16909) 16909 ทาสีอาคารเรียน แบบ 017 โรงเรียนบา้นเนินสมบรูณ์ ต.คลองปนู อ.แกลง จ.ระยอง 150,000              
 (16910) 16910 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน แบบ ป1.ขโรงเรียนวัดคลองชากพง ต .ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 100,000              
 (16911) 16911 ทาสีอาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .หว้ยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 100,000              
 (16912) 16912 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร สปช.105/29โรงเรียนบา้นทุง่เค็ด ต.บา้นนา อ.แกลง จ.ระยอง 150,000              
 (16913) 16913 ทาสีภายในหอ้งเรียนอาคารเรียน แบบ สปช .2/28โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้้ากระแส อ.แกลง จ.

ระยอง
200,000              

 (16914) 16914 ทาสีอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นเนินหย่อง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 150,000              
 (16915) 16915 ทาสีหอ้งสมุดและอาคารเรียน อบจ.โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 200,000              
 (16916) 16916 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน แบบ  104/26 ต่อเติมด้านล่าง 4 หอ้ง และ หอ้งคอมพวิเตอร์ จ้านวน 2 หลังโรงเรียน

วัดสันติวัน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
91,600                

 (16917) 16917 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ อาคารเรียน แบบ 017  โรงเรียนวัดทุง่ควายกิน ต.ทุง่ควาย
กิน อ.แกลง จ.ระยอง

150,000              

 (16918) 16918 ทาสีอาคารเรียน แบบ อบจ.ระยองโรงเรียนบา้นเนินดินแดง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 100,000              
 (16919) 16919 ทาสีอาคารเรียน แบบสร้างเอง และแบบ ป . 1โรงเรียนบา้นยางงาม ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 100,000              
 (16920) 16920 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู จ้านวน 2 หลัง พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ผนังก่อคอนกรีตบล็อค เปล่ียนประตู หน้าต่าง

 แผงลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนวัดเกาะลอย ต .พงัราด อ.แกลง จ.ระยอง
150,000              

 (16921) 16921 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน ผิวทางลาดยาง หนา 5 ซม.โรงเรียนบา้นคลองปา่ไม้ ต.กระแสบน อ.แกลง
 จ.ระยอง

150,000              

 (16922) 16922 ทาสีหอ้งเรียน หอ้งสมุด ร้ัวโรงเรียนบา้นเขาช่องลม ต .ช้าฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 150,000              
 (16923) 16923  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นหว้ยทบัมอญ 

ต.หว้ยทบัมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
150,000              

 (16924) 16924 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวลวดตาข่ายฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนวัดชากมะกรูด ต.กร้่า อ.แกลง จ.ระยอง 150,000              
 (16925) 16925 ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นมาบช้างนอน ต.น้้าเปน็ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 100,000              
 (16926) 16926 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดพลงไสว ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 132,000              
 (16927) 16927 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้หอ้งเรียนอาคารเรียน แบบ สปช . 103/26 พืน้ส้าเร็จรูป คอนกรีตทับ้หน้า ไม่รวมเหล็กหนา

ไม่น้อยกว่า 5 ซม. ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นคลองบางบอ่ ต .พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
150,000              

 (16928) 16928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดปา่ยุบ ต.ปา่ยุบ
ใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

130,000              

 (16929) 16929 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนเพือ่สนับสนุนการเรียนDLTVและโสตทศันศึกษาโรงเรียนวัดกองดิน ต.กองดิน อ.แกลง
 จ.ระยอง

100,000              

 (16930) 16930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  แบบ อบจ. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นพลงตาเอี่ยม ต .พลงตา
เอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

150,000              

 (16931) 16931 ปรับปรุงซ่อมแซมมณฑปหอพระพทุธชินราช  ประจ้าโรงเรียนโรงเรียนวัดเนินเขาดิน ต .ทุง่ควายกิน อ.แกลง จ.
ระยอง

200,000              



     หนา้ที ่716

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16932) 16932 ปรับปรุงซ่อมแซมรางน้้าและทอ่รับน้้าฝน อาคารเรียนอาคารประกอบ จ้านวน 4 หลังโรงเรียนบา้นเขาตาอิ๋น ต.

ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
100,000              

 (16933) 16933 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นบงึตะกาด ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.
ระยอง

150,000              

 (16934) 16934 ทาสีอาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนวัดเขากะโดน ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 100,000              
 (16935) 16935 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งฝึกซ้อมดนตรีโรงเรียนวัดสุขไพรวัน ต .กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 200,000              
 (16936) 16936 ก่อสร้างร้ัวรอบโรงเรียนโรงเรียนบา้นยุบตาเหน่ง ต.ปา่ยุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 100,000              
 (16937) 16937 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว และ ทาสีโรงเรียนวัดชัฎใหญ่ ต.รางบวั อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (16938) 16938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ต.เกาะ

พลับพลา อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ
146,000              

 (16939) 16939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้งพืน้ ติดบวัเชิงผนังโรงเรียนชุมชนวัดรางบวั (แหลม
ราษฎร์บ้ารุง) ต.รางบวั อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ

150,000              

 (16940) 16940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ข(สร้าง พ.ศ.2508และ2520) ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.
1 ข(สร้างพ.ศ.2520) ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทศิ) ต.คุ้งน้้าวน อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

100,000              

 (16941) 16941 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก และอาคารแบบเขียนเอง ปกูระเบือ้งพืน้ เจาะฝาผนัง ติดต้ังประตู
เล่ือนกระจกโรงเรียนวัดหว้ยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บ้ารุง) ต.เจดีย์หกั อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

132,000              

 (16942) 16942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ระบบไฟฟา้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
(หอ้งสมุด หอ้งคอมพวิเตอร์) ปกูระเบือ้งพืน้ ระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นหนองขาม ต .ปา่หวาย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบรีุ

150,000              

 (16943) 16943 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา ร้ือถอนฝ้าเพดาน เปล่ียนกระเบือ้ง
หลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี เปล่ียนบานประตูโรงเรียนบา้นเขาพระเอก ต.ทุง่หลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ

99,600                

 (16944) 16944 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 และลานอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนวัด
เกตุน้อย ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

96,000                

 (16945) 16945 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017  ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม ต.เจดีย์หกั อ.เมืองราชบรีุ จ.
ราชบรีุ

83,900                

 (16946) 16946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดยางงาม ต .วัดยางงาม อ.ปากทอ่ จ.
ราชบรีุ

99,000                

 (16947) 16947 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ อบจ. เปล่ียนไม้ฝาเฌอร่า เปล่ียนบานประตู ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และ 
อาคารประกอบ(โรงอาหาร) ระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นมณีลอย ต.วังมะนาว อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ

78,000                

 (16948) 16948 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการถมเพือ่ปรับระดับ(ดิน) และปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า
พร้อมบอ่พกั โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา ต .หนองกลางนา อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

100,000              

 (16949) 16949 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท้าผนังแผงเหล็กกั้นหอ้งครัวโรงเรียนบา้นหนิสี ต .ยางหกั อ.ปาก
ทอ่ จ.ราชบรีุ

147,300              

 (16950) 16950 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นเขาถ่าน ต .ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (16951) 16951 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นหนองน้้าใส ต .ทุง่หลวง อ.ปากทอ่ 

จ.ราชบรีุ
100,000              

 (16952) 16952 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัด
หนองบวัค่าย ต.รางบวั อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ

100,000              

 (16953) 16953 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรัตนโกสินทร์สมโภชน์ และร้ัวโรงเรียน  ทาสีภายนอกโรงเรียนวัดปากทอ่ (ปากทอ่วิทยา
คาร) ต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ

110,600              



     หนา้ที ่717

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16954) 16954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบเขียนเอง กั้นผนัง เปล่ียนประตู เปล่ียนวงกบหน้าต่าง โรงเรียนวัดสูงเนิน

ราษฎรบ้ารุง ต.ปากช่อง อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ
62,600                

 (16955) 16955 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ร้ือถอนประตู พร้อมวงกบ ปรับพืน้ที่(หนิคลุก) พร้อมบดอัด เทคอนกรีตโรงเรียน
ชุมชนวัดคูบวั ต.คูบวั อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

100,000              

 (16956) 16956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 โครงสร้างหลังคา ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส (พรหม
ประชานุกูล) ต.ทุง่หลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ

100,000              

 (16957) 16957 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ร้ือฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดวันดาว ต.วันดาว อ.ปาก
ทอ่ จ.ราชบรีุ

100,000              

 (16958) 16958 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี ระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นพบุอนบน ต.
บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ

100,000              

 (16959) 16959 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เทพืน้ ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นหนองโก ต .หนองพนัจันทร์ อ.
บา้นคา จ.ราชบรีุ

100,000              

 (16960) 16960 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดแคทราย(บญุประชาสรรค์) ต.
คูบวั อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

147,500              

 (16961) 16961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017  ทาสี ติดตาข่าย  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ท้าลูกกรง
หน้าหอ้งเรียน ทาสีโรงเรียนวัดบา้นกล้วย(เฟือ้ราษฎร์บ้ารุง) ต.ทา่ราบ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

99,300                

 (16962) 16962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคหกรรม แบบสร้างเอง เปล่ียนประตูโรงเรียนวัดโพธิศรี ต .หนองกระทุม่ อ.ปากทอ่ จ.
ราชบรีุ

100,000              

 (16963) 16963 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหว้ยศาลา ต .ยางหกั อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ 144,000              
 (16964) 16964 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก และ อาคารเรียนแบบสร้างเอง ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นทา่ยาง ต .

ยางหกั อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
78,000                

 (16965) 16965 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4 หอ้งเรียนแบบสร้างเอง  ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสี 
โรงเรียนบา้นไทรงาม ต.ยางหกั อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ

92,000                

 (16966) 16966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 (2 หลัง) ขัดพืน้ ทายูริเทน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบรีุ
 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

145,600              

 (16967) 16967 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ พ 017 พเิศษ และ ป.1 ก ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดโพธิ์ดก ต.อ่างทอง อ.
เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

100,000              

 (16968) 16968 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียนโรงเรียนบา้นร่องเจริญ ต .บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ 100,000              
 (16969) 16969 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 และ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียน

บา้นหนองศาลเจ้า ต.เบกิไพร อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ
100,000              

 (16970) 16970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ทาสีโรงเรียนวัดเจติยาราม(บณัฑิตประชาพานิช) ต.เจดีย์หกั อ.
เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

150,000              

 (16971) 16971 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบ 205/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปกูระเบือ้งพืน้ เปล่ียนฝ้าเพดาน โรงเรียน
บา้นพเุกตุ ต.หว้ยยางโทน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ

100,000              

 (16972) 16972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 เปล่ียนฝ้าเพดาน ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
(หรีดศรัทธาฯ) ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ

150,000              

 (16973) 16973 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปกูระเบือ้งพนืโรงเรียนอนุบาลราชบรีุ ต .หน้าเมือง อ.เมืองราชบรีุ 
จ.ราชบรีุ

300,000              

 (16974) 16974 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบเขียนเอง 2 หลัง และ ส้วมแบบ สปช.601/26 เปล่ียนโถส้วม แผงกั้นทีป่สัสาวะ อ่าง
ล้างหน้า พร้อมเคร่ืองสุขภณัฑ์ เปล่ียนประตู  โรงเรียนน้้าตกหว้ยสวนพลู ต .บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ

145,000              



     หนา้ที ่718

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16975) 16975 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนโรตาร่ี 1 

บา้นพนุ้้าร้อน (สาขาบา้นพหุนิ) ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ
100,000              

 (16976) 16976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปกูระเบือ้งพืน้ ปรับปรุงเสาเหล็ก  ร้ือถอนวงกบหน้าต่าง - ประตู 
เปล่ียนวงกบหน้าต่าง - ประตู ทาสีโรงเรียนวัดหว้ยตะแคง(พรประชานุกูล) ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบรีุ จ.
ราชบรีุ

149,000              

 (16977) 16977 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 จ้านวน 3 หลัง เปล่ียนโถนัง่ราบ เดินทอ่น้้าพร้อมติดต้ังก๊อกน้้า เดินทอ่
น้้าล้างโถส้วม เปล่ียนประตู ปกูระเบือ้งพืน้ เปล่ียนโถปสัสาวะ โรงเรียนอนุบาลจอมบงึ ต .จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.
ราชบรีุ

150,000              

 (16978) 16978 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และ สปช.105/29 ติดแผงลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นเบกิไพร ต .
เบกิไพร อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ

150,000              

 (16979) 16979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียน
บา้นพมุ่วงราษฎรบ้ารุง ต.แก้มอ้น อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ

100,000              

 (16980) 16980 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ซ่อมโครงหลังคา ฝ้าเพดาน ราวบนัได โถส้วม ประตู ระบบ
ไฟฟา้ โรงเรียนบา้นโปง่กระทงิบน ต .บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ

150,000              

 (16981) 16981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นชัฎหนองหมี ต .ทา่เคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบรีุ 68,000                

 (16982) 16982 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ปกูระเบือ้งพืน้ ทาสี โรงเรียนบา้นหว้ยทา่ช้าง ต .ด่าน
ทบัตะโก อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ

100,000              

 (16983) 16983 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 และ อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา 
และ แผ่นสะทอ้นความร้อนโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บ้ารุงเจริญธรรม ต .บา้นไร่ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

150,000              

 (16984) 16984 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 และ อาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26 เปล่ียนประตูเหล็กม้วน ปู
กระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดพบิลูวนาราม ต .หนองกระทุม่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ

150,000              

 (16985) 16985 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นหนองตาเนิด ต .ปากช่อง อ.จอม
บงึ จ.ราชบรีุ

100,000              

 (16986) 16986 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบวันครู ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โครงสร้างหลังคา 
โรงเรียนวันครู 2503 (บา้นหนองบวั) ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ

148,000              

 (16987) 16987 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .102/26 เปล่ียนฝ้า
เพดาน ทาสี โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพฒันา) ต.หนองพนัจันทร์ อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ

150,000              

 (16988) 16988 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นทุง่กระถิน ต .ด่านทบัตะโก อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ 147,000              
 (16989) 16989 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ และหอ้งน้้าอาคาร 2(ประถม) ร้ือถอนฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดาน เทพืน้ 

ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนอนุบาลปากทอ่ ต .ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
147,000              

 (16990) 16990 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งประชุม (แบบสร้างเองทรงจั่ว) ร้ือถอนกระเบือ้งมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา 
ฝ้าเพดาน ปกูระเบือ้งพืน้ ทาสี ระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นโปง่ ต .อ่างหนิ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ

144,900              

 (16991) 16991 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดหว้ยไผ่ ต .หว้ยไผ่ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ 200,000              
 (16992) 16992 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017/26 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดพเนินพลู ต.บางปา่ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ 150,000              

 (16993) 16993 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 จ้านวน 2 หลัง ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 
ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

300,000              

 (16994) 16994 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ไม้ฝาโรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ ต .วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.
ราชบรีุ

100,000              

 (16995) 16995 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ทาสีโรงเรียนสีวะรา ต.ยางหกั อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ 100,000              



     หนา้ที ่719

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (16996) 16996 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพยาบาล และอาคารฝึกวิชาชีพแบบสร้างเอง ปกูระเบือ้งพืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นหนอง

ลังกา ต.หว้ยยางโทน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
97,900                

 (16997) 16997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั้นอนุบาลแบบสร้างเอง ร้ือฝ้าเพดาน ร้ือกระจกหน้าต่าง เปล่ียนฝ้าเพดาน ติด
กระจกหน้าต่าง ติดประตูกระจก ทาสี ปกูระเบือ้งพืน้ ติดเหล็กดัดหน้าต่าง โรงเรียนบา้นหนองกระทุม่ ต .จอมบงึ 
อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ

133,000              

 (16998) 16998 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ติดต้ังมุง้ลวด ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .105/29 ติด
หลังคากันสาดเมทลัชีทโรงเรียนวัดหนองพนัจันทร์ ต.หนองพนัจันทร์ อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ

150,000              

 (16999) 16999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ร้ือถอนฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนวัดปากช่อง 
ต.ปากช่อง อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ

150,000              

 (17000) 17000 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบเขียนเอง ปกูระเบือ้งผนัง พืน้ เปล่ียนโถนัง่ยอง โถนัง่ราบ อ่างล้างหน้า เปลียนประตู 
กระเบือ้งหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 เปล่ียนโถนัง่ยอง โถนัง่ราบ อ่างล้างหน้า ประตู 
โรงเรียนบา้นทา่มะขาม ต.ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบรีุ

150,000              

 (17001) 17001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดน้้าพ ุต.น้้าพ ุอ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17002) 17002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 5 และ อาคารแปลกประชาการไฟฟา้ศรีสุวรรณ  ปกูระเบือ้งพืน้ ปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารอเนกประสงค์ ปตัูวหนอน ปกูระเบือ้งพืน้ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟตุบอล โรงเรียนวัดพกิุลทอง (แปลก
ประชาคาร) ต.พกิุลทอง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

150,000              

 (17003) 17003 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล เทพืน้โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) ต.บางปา่ อ.เมืองราชบรีุ จ.
ราชบรีุ

100,000              

 (17004) 17004 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเอง ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา ร้ือถอนโครงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เท
พืน้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหวัเขาจีน ต .หว้ย
ยางโทน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ

100,000              

 (17005) 17005 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสี โรงเรียนบา้นวังปลา ต .แก้มอ้น อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17006) 17006 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปกูระเบือ้งพืน้ ก่อผนังโรงเรียนบา้นทุง่แฝก ต .แก้มอ้น อ.จอมบงึ จ.

ราชบรีุ
150,000              

 (17007) 17007 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์ เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสีร้ัวโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต .วังมะนาว อ.ปากทอ่
 จ.ราชบรีุ

146,000              

 (17008) 17008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ร้ือเสา ซ่อมแซมเสา ทาสี ติดรางน้้าฝน โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .ปาก
ช่อง อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ

65,000                

 (17009) 17009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก อาคารเรียนแบบ 
สปช.102/26 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202 ระบบไฟฟา้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ติด
หลังคาเมทลัชีตโรงเรียนวัดเหนือวน ต.คุ้งน้้าวน อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

98,000                

 (17010) 17010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบรีุ 200,000              
 (17011) 17011 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบอ่หวี (กลุ่มนักข่าวหญิงสอง) ต.

ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบรีุ
150,000              

 (17012) 17012 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รบ.1362 และ รบ.1363 ขัดพืน้ไม้ ทาสียูริเทน โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ ต.
เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ

95,700                

 (17013) 17013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสี ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดสันติกา
ราม ต.ทุง่หลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ

150,000              

 (17014) 17014 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเอง เปล่ียนฝ้าเพดาน เทพืน้ เปล่ียนหน้าต่าง ระบบไฟฟา้โรงเรียนวัดยอด
สุวรรณคีรี ต.หนองพนัจันทร์ อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่720

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17015) 17015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปจ.(เดิม) ทาสีอาคาร ปรับปรุงหอ้งน้้า(ชาย) เปล่ียนโถส้วม อ่างล้างหน้า ปกูระเบือ้งพืน้

 และผนัง ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ติดต้ังเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ และ ท้าตู้ติดผนังหอ้ง
นโยบายและแผนโรงเรียนสพป.ราชบรีุ เขต 1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

300,000              

 (17016) 17016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสี ติดต้ังฝ้าเพดาน และแผงบงัแดดโรงเรียนบา้นล้าพระ ต .บา้นคา 
อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ

150,000              

 (17017) 17017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคอมพวิเตอร์ และ อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนโครงหลังคาเหล็ก ทาสีเคลือบ ติดฉนวน
กันความร้อน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเขียนเอง ทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม ต .สามเรือน อ.
เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

150,000              

 (17018) 17018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง  ทาสีโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง (เทยีนประชาสรรค์) ต.อ่างทอง อ.เมือง
ราชบรีุ จ.ราชบรีุ

68,000                

 (17019) 17019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 ทาสี ระบบไฟฟา้โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี ต.หว้ยไผ่ อ.
เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ

94,100                

 (17020) 17020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปกูระเบือ้งพืน้ และ ผนังโรงเรียนบา้นทุง่แจง ต .แก้มอ้น อ.จอมบงึ จ.
ราชบรีุ

96,600                

 (17021) 17021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปกูระเบือ้งพืน้ และ ผนัง เปล่ียนประตู โรงเรียนประชาพฒันาวิทย์ ต .
บา้นคา อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ

99,500                

 (17022) 17022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.017 และ อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ติดต้ังหน้าต่างโรงเรียนชุมชนวัดทุง่
หลวง ต.ทุง่หลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ

69,600                

 (17023) 17023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/2526 ปกูระเบือ้งพืน้ ทาสี โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม ต .
บอ่กระดาน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ

99,900                

 (17024) 17024 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเอง เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบถาวร ป .1 ก
 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นเก่าต้นมะค่า ต.บา้นคา อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ

99,600                

 (17025) 17025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก อาคารประกอบ และ บา้นพกัครู เปล่ียนรางน้้า ทอ่รับน้้าฝน ฝ้าเพดาน
 หน้าต่าง ประตู โถส้วม อ่างล้างหน้า ก๊อกน้้าโรงเรียนบา้นโปง่กระทงิล่าง ต .บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ

116,000              

 (17026) 17026 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด และทางเดินหน้าอาคาร ทกุฝาผนังหอ้ง บฝุาผนังหอ้ง ทาสี ปกูระเบือ้งพืน้ เปล่ียน
ประตู เทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเทา้โรงเรียนอนุบาลสวนผ้ึง ต.ปา่หวาย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบรีุ

200,000              

 (17027) 17027 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ ร้ือถอนฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดาน ฉาบปนูผนัง ทาสี
โรงเรียนบา้นหนองนกกะเรียน ต.รางบวั อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ

150,000              

 (17028) 17028 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร และส้วม  ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ ต .ทา่เคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17029) 17029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง  ทาสีโรงเรียนวัดเขาปิน่ทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17030) 17030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดหนองตาหลวง ต .หนิกอง อ.เมือง

ราชบรีุ จ.ราชบรีุ
100,000              

 (17031) 17031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสีโรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17032) 17032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017  ทาสีโรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ 100,000              

 (17033) 17033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง  ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดเขาถ้า้กุญชร ต .หว้ยไผ่ อ.เมืองราชบรีุ จ.
ราชบรีุ

100,000              

 (17034) 17034 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเอง ติดตาข่ายกันนก ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นอ่างหนิ ต .อ่างหนิ อ.ปาก
ทอ่ จ.ราชบรีุ

82,300                



     หนา้ที ่721

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17035) 17035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแตงอ่อนอุทศิ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ต .เขาแร้ง อ.เมือง

ราชบรีุ จ.ราชบรีุ
150,000              

 (17036) 17036 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู ร้ือไม้ฝา ติดไม้ฝาเฌอร่า เปล่ียนประตู หน้าต่าง โรงเรียนบา้นสันดอน ต .แก้มอ้น อ.
จอมบงึ จ.ราชบรีุ

100,000              

 (17037) 17037 ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 และ โรงอาหาร ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บญุเหลือ
ประชาสงเคราะห์) ต.จอมประทดั อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ

150,000              

 (17038) 17038 1.ประตูบานทกึไม้เนือ้แข็ง  2. เหล็กดัดติดหน้าต่าง  3.ประตูเหล็กบานยืด  4. ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนวัดสามัคคี
ธรรม ต.โพหกั อ.บางแพ จ.ราชบรีุ

150,000              

 (17039) 17039 อาคารเรียน ป.1 ก  งานร้ือถอน ร้ือวัสดุมุงหลังคา  งานซ่อมแซม 1. เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา 2. ครอบสันโค้ง  
หอ้งสมุด(เขียนเอง) เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมโรงเรียนวัดเขาส้ม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ

150,000              

 (17040) 17040 งานซ่อม  ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนวัดจันทาราม(ต้ังตรงจิตร 5) ต.หนองอ้อ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 197,000              
 (17041) 17041 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทศิ) ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 200,000              
 (17042) 17042 ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17043) 17043 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  โรงเรียนวัดหบุมะกล้่า ต .บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 149,800              
 (17044) 17044 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นเนินม่วง(ประชาบ้ารุง) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17045) 17045 เปล่ียนพืน้ผิวหนิขัดโรงเรียนวัดทา่หลวงพล(ถาวรวิทยา) ต.ทา่ชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17046) 17046 ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม ต.ปากแรต อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17047) 17047 อาคารโรงอาหาร   เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองตาพดุ ต .ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 51,200                
 (17048) 17048 หอ้งเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดโพธิ์บลัลังก์ ต .คุ้งพยอม อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17049) 17049 อาคารเรียนแบบสามัญ 216   ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) ต.หนองอ้อ อ.บา้น

โปง่ จ.ราชบรีุ
148,800              

 (17050) 17050 อาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ 312  1. ท้าแผงลวดตาข่ายกันนก  2. เทคอนกรีตโรงเรียนวัดตาลเต้ีย ต.
ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบรีุ

98,500                

 (17051) 17051 อาคารเรียนแบบวันครู  งานร้ือถอน 1.ร้ือวัสดุมุงหลังคา  งานซ่อมแซม  1.เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนวัด
หลวง ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบรีุ

100,000              

 (17052) 17052 โรงอาหารแบบสร้างเอง  เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมโรงเรียนวัดดอนทราย ต .ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17053) 17053 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 1. เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัม 2. เปล่ียนฝ้ากระเบือ้ง  หอ้งสมุดโรงเรียน 1. 

เปล่ียนหน้าต่าง 2.เปล่ียนฝ้า  โรงเรียนบา้นเขาแหลม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ
150,000              

 (17054) 17054 อาคารเรียนแบบ 017  ซ่อมหน้าต่าง  อาคารเรียนแบบ 105/29  งานร้ือถอน  ร้ือวัสดุมุงหลังคา  งานซ่อมแซม  
เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ

142,600              

 (17055) 17055 อาคารเรียน  ซ่อมผนังยิปซ่ัม อาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  ส้วม  ซ่อมโถแบบนัง่ราบโรงเรียนวัด
หนองปลาดุก ต.หนองกบ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ

98,600                

 (17056) 17056 อาคารเรียนแบบ สพป.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดแก้วฟา้ ต .ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 146,300              
 (17057) 17057 อาคารเรียน  ซ่อมฝาไม้โรงเรียนวัดดอนสาลี ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17058) 17058 อาคารเรียน  ซ่อมฝาไม้โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17059) 17059 อาคารเรียน  ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนวัดเหนือ ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 97,800                
 (17060) 17060 อาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดหนองม่วง ต .วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17061) 17061 อาคารเรียน  1. เปล่ียนประตูเหล็กบานยืด  2. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนวัดก้าแพงใต้(ก้าแพงสังฆรักษ์

วิทยา) ต.บา้นสิงห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ
145,000              

 (17062) 17062 ร้ือถอนฝ้า  ซ่อมฝ้าเพดาน  ทาสีอะคริลิคโรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปญัญาประชานุกูล) ต.ทา่ชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 99,700                



     หนา้ที ่722

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17063) 17063 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดขนอน ต .สร้อยฟา้ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 99,900                
 (17064) 17064 ซ่อมแซมฝ้ายิปซ่ัม  ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนวัดอุบลวรรณา ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17065) 17065 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดทา่เรือ ต .แพงพวย อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17066) 17066 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนวัดบา้นฆ้องน้อย ต .ทา่ผา อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 149,500              
 (17067) 17067 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาลอนคู่โรงเรียนวัดปรกเจริญ ต.ตาหลวง อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17068) 17068 ปพูืน้กระเบือ้ง  พืน้ปนู  ซ่อมผนังไม้  เปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) ต.ปากแรต อ.บา้นโปง่

 จ.ราชบรีุ
149,000              

 (17069) 17069 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบอาคารเรียน 2/28  ซ่อมแซมส้วม  ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียน 105/29โรงเรียนวัดไผ่สาม
เกาะ(ปญัญาประชาสามัคคี) ต.เขาขลุง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ

150,000              

 (17070) 17070 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดมาบแค ต.หนองปลาหมอ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17071) 17071 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ   ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนอนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) ต.บางแพ อ.บางแพ จ.

ราชบรีุ
149,300              

 (17072) 17072 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา  เปล่ียนฝ้าโรงเรียนวัดบา้นฆ้อง ต.บา้นฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17073) 17073 เปล่ียนหลังคา  เปล่ียนฝ้า  โรงเรียนบา้นพลุุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17074) 17074 ซ่อมถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) ต.หวัโพ อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17075) 17075 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่  โรงเรียนวัดใหม่ส่ีหมืน่ ต.ส่ีหมืน่ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17076) 17076 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 149,500              
 (17077) 17077 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดเขาขลุง ต .เขาขลุง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 127,000              
 (17078) 17078 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่  ปพูืน้กระเบือ้ง เทพืน้คอนกรีต  เปล่ียนประตู โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ต .ส่ีหมืน่ อ.ด้าเนิน

สะดวก จ.ราชบรีุ
100,000              

 (17079) 17079 ทาสีโรงเรียนวัดศรีประชุมชน ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 98,400                
 (17080) 17080 ทาสีน้้ามันโรงเรียนวัดล้าน้้า(กัลยาณราษฎร์บ้ารุง) ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17081) 17081 ซ่อมฝาไม้ยาง  ทาสีน้้ามันโรงเรียนวัดตาล ต.คุ้งพยอม อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17082) 17082 เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัม   เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17083) 17083 เปล่ียนโถส้ม  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนประตู PVCโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม ต.ด้าเนินสะดวก อ.ด้าเนิน

สะดวก จ.ราชบรีุ
100,000              

 (17084) 17084 ซ่อมฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เร่ิมประชานุกูล) ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17085) 17085 ซ่อมเคร่ืองเล่นพร้อมทาสี   ปกูระเบือ้งเคลือบ  ซ่อมตาข่ายกันนก  ซ่อมบอ่เล่นน้้าโรงเรียนอนุบาลบา้นโปง่ (วัด

ปลักแรด) ต.เบกิไพร อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ
150,000              

 (17086) 17086 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดล้าพยอม ต.คุ้งพยอม อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 99,800                
 (17087) 17087 ท้าลวดตาข่าย  โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 99,700                
 (17088) 17088 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดโกสินารายน์ ต .ทา่ผา อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17089) 17089 เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดบา้นหม้อ(ประชารังษี) ต.คลองตาคด อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17090) 17090 เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์  ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหกั ต.โพหกั อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 200,000              
 (17091) 17091 เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งโรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) ต.บา้นสิงห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17092) 17092 ซ่อมฝ้าเพดาน  ประตูหอ้งเรียน  โรงเรียนวัดช่องพราน ต.เตาปนู อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 149,000              
 (17093) 17093 เปล่ียนผนังส้าเร็จรูป  รางน้้า  ทาสีพลาสติกโรงเรียนบา้นกุ่ม ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17094) 17094 ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนวัดดอนเซ่ง ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 99,900                
 (17095) 17095 ซ่อมฝ้ายิปซ่ัม  ทาสี  โรงเรียนวัดดอนกระเบือ้ง(ดอนกระเบือ้งราษฎร์บ้ารุง) ต.ดอนกระเบือ้ง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              



     หนา้ที ่723

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17096) 17096 ก่อผนังส้วม  ปกูระเบือ้ง  ทาสี  เปล่ียนประตู หน้าต่าง  โรงเรียนวัดคงคาราม (อินทราชผดุงศิลป) ต.คลองตาคต 

อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ
65,700                

 (17097) 17097 เปล่ียนประตูส้วม  ปพูืน้กระเบือ้งโรงอาหาร  เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนวัดมณีโชติ (เทยีมประชานุ
เคราะห)์ ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ

100,000              

 (17098) 17098 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) ต.เขาขลุง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 98,000                
 (17099) 17099 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่  รางน้้า อ่างล้างมือ  ปกูระเบือ้ง  ซ่อมเสาคอนกรีต ซ่อมผนัง ทาสี เทพืน้โรงเรียนวัด

สร้อยฟา้ ต.สร้อยฟา้ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ
100,000              

 (17100) 17100 ซ่อมฝ้าฉาบเรียบ  ทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นลาดใหญ่ ต.หนองอ้อ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 99,000                
 (17101) 17101 ปกูระเบือ้งเคลือบ  ปพูืน้ตัวหนอนทางเทา้  ซ่อมฝ้าโรงเรียนวัดเขาพระ ต .เตาปนู อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17102) 17102 ติดต้ังเหล็กดัด    ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนวัดสระตะโก(หนัประชาสามัคคี) ต.หนองปลาหมอ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 100,000              

 (17103) 17103 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดหนองอ้อ ต.บา้นสิงห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17104) 17104 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนวัดหนองกลางดง ต .ช้าแระ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 149,900              
 (17105) 17105 ทาสีน้้ามันโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ต.แพงพวย อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 99,600                
 (17106) 17106 เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นเกาะโพธิ์งาม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17107) 17107 ซ่อมฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโปง่ยอ(จ้าเริญ โฆสิตกุล) ต.เขาขลุง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 74,000                
 (17108) 17108 ซ่อมประตู  ทาสี   ประตูเหล็กม้วน เปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนวัดหบุกระทงิ ต.เบกิไพร อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 200,000              
 (17109) 17109 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดหนองมะค่า ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17110) 17110 ซ่อมฝา  ทาสี  ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดบวังาม ต .บวังาม อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 148,900              
 (17111) 17111 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  เปล่ียนฝ้าโรงเรียนวัดโคกทอง ต .เตาปนู อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17112) 17112 ทาสี  เปล่ียนประตูบานทกึ  เปล่ียนฝ้า  ปกูระเบือ้ง  เปล่ือนกระเบือ้งมุงหลังคา โรงเรียนวัดบงึกระจับ (รัฐประชา

ตันติธนานนท)์ ต.หนองกบ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ
149,800              

 (17113) 17113 ซ่อมฝ้า    ทาสี  โรงเรียนชุมชนวัดทา่ผา ต .ทา่ผา อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17114) 17114 ทาสีโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ต.ดอนไผ่ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17115) 17115 เปล่ียนฝ้า  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .เขาขลุง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 99,900                
 (17116) 17116 ซ่อมหน้าต่าง  ประตู  ฝ้ายิปซ่ัม โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 99,700                
 (17117) 17117 ซ่อมประตู  ตีฝ้า  ทาสีโรงเรียนบา้นหนองไก่ขัน ต.เขาขลุง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17118) 17118 ซ่อมฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหวัหนิ ต.นครชุมน์ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 99,600                
 (17119) 17119 ซ่อมฝา  ทาสี  ซ่อมตอม่อโรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) ต.บวังาม อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17120) 17120 ซ่อมฝ้าเพดาน  ฝาไม้  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 200,000              
 (17121) 17121 ซ่อมประตูเหล็กดัด  ประตูเหล็กยืด  ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 148,500              
 (17122) 17122 ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนวัดแหลมทอง ต.หวัโพ อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17123) 17123 เปล่ียนกระเบือ้งส้วม  เปลียนโถ ทาสี ก่อผนัง เปล่ียนประตู เทคอนกรีต ปกูระเบือ้ง ฝ้ากระเบือ้ง รางน้้าฝน 

กระเบือ้งลอนคู่ โรงเรียนวัดหวัโพ ต .หวัโพ อ.บางแพ จ.ราชบรีุ
142,800              

 (17124) 17124 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นรางสีหมอก ต .ทา่นัด อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17125) 17125 พืน้ผิวหนิขัด ร้ือถอนพืน้ส้าเร็จรูปโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) ต.ทา่นัด อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 200,000              

 (17126) 17126 เปล่ียนฝาไม้ส้าเร็จรูป  ทาสี  เปล่ียนประตูบานทบึโรงเรียนบา้นดอนฟกัทอง ต.ขุนพทิกัษ ์อ.ด้าเนินสะดวก จ.
ราชบรีุ

100,000              

 (17127) 17127 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต .ช้าแระ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 149,900              
 (17128) 17128 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17129) 17129 ร้ือถอนหลังคา  เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นดอนไม้ลาย ต .เขาขลุง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17130) 17130 งานฝ้าฉาบเรียบ  ประตู หน้าต่าง ปรับปรุงผนังคอนกรีต ทาสีโรงเรียนวัดบา้นใหม่ ต .วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 150,000              

 (17131) 17131 ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นดอนไผ่ ต.ดอนไผ่ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17132) 17132 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพเิชฐวงศ์) ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 147,900              
 (17133) 17133 ซ่อมร้ัวโรงเรียน และหอ้งวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดสนามชัย ต .เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17134) 17134 ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นหนองใยบวั ต .หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17135) 17135 งานร้ือถอน  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดลาดบวัขาว ต .ลาดบวัขาว อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17136) 17136 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดหวัโปง่ มิตรภาพที ่224 ต.หนองอ้อ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17137) 17137 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดโรงเรียนวัดนางแก้ว ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 200,000              
 (17138) 17138 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พนู รัฐ ราษฎร์บ้ารุง) ต.ทา่ผา อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17139) 17139 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ ต .หนองปลาหมอ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17140) 17140 ซ่อมฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ ต.บา้นสิงห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 200,000              
 (17141) 17141 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดม่วง ต.บา้นม่วง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17142) 17142 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดระฆังทอง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 99,500                
 (17143) 17143 ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนวัดใหญ่(บญุเอี่ยมอนุเคราะห์) ต.สวนกล้วย อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 63,400                
 (17144) 17144 เปล่ียนประตูบานทบึ  ซ่อมหลังคาทางเดินระหว่างอาคารโรงเรียนธรรมาธิปไตย ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.

ราชบรีุ
150,000              

 (17145) 17145 เปล่ียนพืน้ไม้โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17146) 17146 ร้ือและเปล่ยนประตูกระจกบานเล่ือนโรงเรียนบา้นหนองกวาง ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17147) 17147 ซ่อมฝา  เทพืน้โรงเรียนวัดสิดาราม ต.แพงพวย อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17148) 17148 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บ้ารุง) ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 149,900              
 (17149) 17149 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นหว้ยกระบอก(สามัคคีวิทยา) ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17150) 17150 ทาสีโรงเรียนวัดโชติทายการาม ต.ด้าเนินสะดวก อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 53,400                
 (17151) 17151 ร้ือถอนพืน้ไม้  หลังคา ซ่อมพืน้ไม้  ซ่อมหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นหนองไก่แก้ว ต .แพงพวย อ.

ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ
99,000                

 (17152) 17152 ทาสีโรงเรียนค่ายลูกเสือบา้นโปง่ ต.สวนกล้วย อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17153) 17153 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่  โรงเรียนวัดหนองประทนุ ต .กรับใหญ่ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 52,000                
 (17154) 17154 ซ่อมส้วม  เปล่ียนกระเบือ้ง เทพืน้ทางเทา้  ซ่อมผนัง  ซ่อมโถปสัสาวะ เทคอนกรีตโรงเรียนวัดตาผา ต .นครชุมน์ 

อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ
100,000              

 (17155) 17155 เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัม  ทาสี  ซ่อมแซมทีล้่างหน้าหอ้งส้วมโรงเรียนวัดบอ่มะกรูด ต .บา้นฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17156) 17156 เปล่ียนผนังโรงเรียนอนุบาลด้าเนินสะดวก(วัดโคกบ้ารุงฯ ต.ดอนกรวย อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17157) 17157 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนวัดบวังาม ต.บา้นม่วง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17158) 17158 ถมดิน  เทคอนกรีตโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที ่178 ต.ดอนคลัง อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17159) 17159 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  เปล่ียนผนังไม้โรงเรียนวัดสนามไชย ต .ดอนกรวย อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17160) 17160 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดสัมมาราม ต .เขาขลุง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17161) 17161 ซ่อมฝาไม้ เปล่ียนผนังกระเบือ้ง  เปล่ียนบานหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองครึม ต .หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 100,000              

 (17162) 17162 ทาสีโรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17163) 17163 ซ่อมผนัง  ประตูเหล็กม้วนบานทบึโรงเรียนบา้นหาดส้าราญ มิตรภาพที่207 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17164) 17164 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา  เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัม  ทาสีโรงเรียนวัดชาวเหนือ ต.บา้นไร่ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 200,000              
 (17165) 17165 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดทา่มะขาม (ทา่มะขามประชาอุทศิ) ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17166) 17166 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดบา้นไร่ ต .บา้นไร่ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17167) 17167 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  โรงเรียนวัดเขาแจง ต .เขาขลุง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 98,000                
 (17168) 17168 ทาสี  เปล่ียนพืน้ไม้โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ ต.ทา่ชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 87,000                
 (17169) 17169 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบนิวิทยาคาร) ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17170) 17170 ท้าพืน้หนิขัดโรงเรียนวัดดีบอน ต.บา้นฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 99,800                
 (17171) 17171 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดสระส่ีมุม ต.เขาขลุง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 98,000                
 (17172) 17172 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดยางหกั ต .ทา่ผา อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17173) 17173 ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดบา้นเลือก(โพธาภริมย์) ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17174) 17174 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองคา ต .บา้นม่วง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17175) 17175 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดหนองหนิ(วิเชียรประชานุกูล) ต.หนองปลาหมอ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17176) 17176 ทาสีโรงเรียนวัดบางลาน ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17177) 17177 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดอริยวงศาราม (หนองน้้าขาว) ต.ดอนกระเบือ้ง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17178) 17178 เปล่ียนกระจก  ผ้าม่าน  ประตูโรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง ต.สวนกล้วย อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 99,900                
 (17179) 17179 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) ต.หนองกบ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (17180) 17180 ทาสีโรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17181) 17181 เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัม  ประตูเหล็กดัดโรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17182) 17182 ซ่อมแซมลาน ค.ส.ล.โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ต.นครชุมน์ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17183) 17183 ทาสีโรงเรียนวัดดอนพรม ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบรีุ 100,000              
 (17184) 17184 ปรับปรุงหอ้งเก็บเอกสารของทางราชการโรงเรียนสพป .ราชบรีุ เขต 2 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 300,000              
 (17185) 17185 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้บริเวณโดยรอบอาคารโรงเรียนสพป .ลพบรีุ เขต 1 ต.ปา่ตาล อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 300,000              
 (17186) 17186 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนปฐมวัย เปล่ียนพืน้ไม้ ทาสีโรงเรียนบา้นหนองส้าโรง ต .สะแกราบ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              

 (17187) 17187 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดคุ้งนาบญุ ต .ส่ีคลอง อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17188) 17188 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้า ทาสีโรงเรียนวัดเขาหนีบ ต .ทา่ศาลา อ.เมืองลพบรีุ จ.

ลพบรีุ
100,000              

 (17189) 17189 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน/หอ้งคอมพวิเตอร์/หอ้งพกัครู ปรับพืน้โรงเรียนวัดดงพลับ ต .ดงพลับ อ.บา้นหมี ่จ.
ลพบรีุ

100,000              

 (17190) 17190 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด เปล่ียนประตู หน้าต่าง มือจับโรงเรียนวัดหนองคู ต.หว้ยโปง่ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17191) 17191 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุดเปล่ียนฝ้า ทาสีโรงเรียนวัดทา่ช้าง ต .บา้นชี อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17192) 17192 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ต.ทะเลชุบศร อ.

เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ
300,000              

 (17193) 17193 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนอนุบาลลพบรีุ ต .ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 200,000              
 (17194) 17194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นวังเพลิง ต .วังเพลิง อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 200,000              
 (17195) 17195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้า หน้าต่าง ประตู ทาสี โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที ่๕๐ ต.ปา่ตาล 

อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ
200,000              

 (17196) 17196 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนโคกส้าโรง ต .โคกส้าโรง อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 200,000              
 (17197) 17197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคาร 2 หลังโรงเรียนอนุบาลบา้นเพนียด ต.เพนียด อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17198) 17198 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย ต.โคกตูม อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17199) 17199 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 ต.ทา่ศาลา อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17200) 17200 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปล่ียนโถส้วม ปพูืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นเขาทบัควาย ต .หว้ยโปง่ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17201) 17201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกตูม ต .โคกตูม อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17202) 17202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดสะแกราบ ต .สะแกราบ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17203) 17203 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นเกร่ินกฐิน ต .บา้นชี อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17204) 17204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสี ปพูืน้โรงเรียนพบิลูสงเคราะห์1 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง

ลพบรีุ จ.ลพบรีุ
150,000              

 (17205) 17205 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนบานอลูมิเนียม กระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลทา่วุ้ง ต .บางคู้ อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17206) 17206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนบา้นนกเขาเปล้า ต .เพนียด อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 150,000              

 (17207) 17207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดถนนแค ต .ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17208) 17208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารภายนอกโรงเรียนวัดหวัส้าโรง ต .หวัส้าโรง อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17209) 17209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ต .ง้ิวราย อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17210) 17210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เทพืน้ปนูชั้นล่างโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร ต.หวัส้าโรง อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17211) 17211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนวงกบ หน้าต่าง ปพูืน้ ทาสีโรงเรียนวัดบา้นดาบ ต .โก่งธน3ู อ.เมืองลพบรีุ จ.

ลพบรีุ
150,000              

 (17212) 17212 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนวงกบ หน้าต่าง ปพูืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นโคกกะเทยีม (ราษฎร์ด้าริบ้ารุง) ต.
โคกกะเทยีม อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17213) 17213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนฝ้า ปพูืน้โรงเรียนบา้นสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) ต.พรหมาสตร์ อ.
เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17214) 17214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ติดแผงบงัแดด ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดใดใหญ่ ต .ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 150,000              

 (17215) 17215 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศิลป /อาคารเพาะเหด็ เปล่ียนหลังคา ประตู  หน้าต่างโรงเรียนบา้นสระเตย ต .หนอง
ทรายขาว อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17216) 17216 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนประตู หน้าต่าง ฝ้าโรงเรียนวัดบางพึง่ ต .มหาสอน อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17217) 17217 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม ต .หนองเต่า อ.บา้นหมี ่จ.

ลพบรีุ
150,000              

 (17218) 17218 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ส้วม ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัดใหม่จ้าปาทอง ต .นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง
ลพบรีุ จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17219) 17219 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา บนัไดโรงเรียนอนุบาลบา้นหมี ่ต .เชียงงา อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17220) 17220 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดเทพอ้าไพ ต.บางขาม อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17221) 17221 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นวังขอนขว้าง ต .วังขอนขว้ง อ.โคกส้าโรง

 จ.ลพบรีุ
150,000              

 (17222) 17222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนบานประตู ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนศูนย์การบนิทหารบกอุปถัมภ ์ต .เขาพระ
งาม อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17223) 17223 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี และท้ารางระบายน้้าโรงเรียนบา้นหลุมข้าว ต .หลุมข้าว อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 150,000              

 (17224) 17224 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดยวด ต .หวัส้าโรง อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17225) 17225 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17226) 17226 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคา ฝ้าโรงเรียนวัดไผ่แตร ต .โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17227) 17227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์ระหตั ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบรีุ

 จ.ลพบรีุ
150,000              



     หนา้ที ่727

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17228) 17228 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดดงสวอง ต .เขาสามยอด อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17229) 17229 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนประตู วงกบ ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองถ้า้ ต .นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง

ลพบรีุ จ.ลพบรีุ
150,000              

 (17230) 17230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งชั้นล่างโรงเรียนบา้นวังจั่น ต .วังจั่น อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17231) 17231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น ต .โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17232) 17232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารไม้ อาคารปนูโรงเรียนบา้นวังไผ่ ต .ดงมะรุม อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17233) 17233 ปรับปรุงซ่อมแซมพเิศษ เปล่ียนฝ้า ทาสีโรงเรียนพบิลูปทัมาคม ต .สนามแจง อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17234) 17234 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ประตู แผงกันแดดโรงเรียนวัดหนองกระเบยีน ต .หนองกระเบยีน 

อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ
150,000              

 (17235) 17235 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปล่ียนหลังคา ประตู ปพูืน้โรงเรียนวัดดงน้อย ต .กกโก อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17236) 17236 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดสนามไชย ต .โพตลาดแก้ว อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17237) 17237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีพืน้ ภายนอก ภายในโรงเรียนบา้นเขาเตียน มิตรภาพที ่134 ต.วังเพลิง อ.โคก

ส้าโรง จ.ลพบรีุ
150,000              

 (17238) 17238 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ปพูืน้กระเบือ้ง และเปล่ียนฝ้าโรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย ต.โคกตูม อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 150,000              

 (17239) 17239 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้า ประตู หน้าต่าง หลังคาโรงเรียนวัดหว้ยโปง่ ต .หว้ยโปง่ อ.โคกส้าโรง จ.
ลพบรีุ

150,000              

 (17240) 17240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปรับทางเทา้ บนัไดโรงเรียนชุมชนต้าบลหนิปกั ต .หนิปกั อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17241) 17241 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดสะพานคง ต.สะแกราบ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17242) 17242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง ปรับปรุงฝ้าโรงเรียนวัดคลองเม่า ต .โคกสลุด อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17243) 17243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารอเนกประสงค์  ทาสีโรงเรียนบา้นดอนดึง ต .ดอนดึง อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17244) 17244 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เปล่ียนฝ้าโรงเรียนวัดธรรมิการาม ต .บางขาม-บางกะเพรียง อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 150,000              

 (17245) 17245 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีน้้ามันภายนอกโรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17246) 17246 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนก ประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นตะกุดหว้า ต .ดงมะรุม อ.โคกส้าโรง 

จ.ลพบรีุ
100,000              

 (17247) 17247 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปล่ียนโถ อ่างล้างหน้า ทาสีโรงเรียนวัดเกตุ ต.ทา่วุ้ง อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17248) 17248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร ต .เขาสมอคอน อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 100,000              

 (17249) 17249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นทา่ม่วง ต .หนองแขม อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17250) 17250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดหนองเมือง ต .หนองเมือง อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              

 (17251) 17251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดงมะรุม ต .ดงมะรุม อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17252) 17252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดโรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร ต.ตะลุง อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17253) 17253 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารภายนอก ภายในโรงเรียนบา้นเขาดิน ต .คลองเกตุ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              

 (17254) 17254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนบานประตู กุญแจลูกบดิโรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พนั ๑ อุปถัมภ)์ ต.เขาสาม
ยอด อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17255) 17255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา บานเกร็ด โรงเรียนวัดถ้า้ตะโก ต .เขาสมอคอน อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17256) 17256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหนองบวัขาว ต .เขาสามยอด อ.เมืองลพบรีุ จ.

ลพบรีุ
100,000              



     หนา้ที ่728

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17257) 17257 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนประตู ผนังไม้ ทาสีโรงเรียนบา้นมะม่วงเจ็ดต้น ต.วังเพลิง อ.โคกส้าโรง จ.

ลพบรีุ
100,000              

 (17258) 17258 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้ง  ฝ้า  ทาสีโรงเรียนวัดทอ้งคุ้ง ต .บา้นชี อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17259) 17259 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง บนัได ทาสีโรงเรียนวัดบอ่เงิน ต .โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              

 (17260) 17260 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหน้าต่าง บานพบั ทาสีโรงเรียนวัดข่อยกลาง ต .บา้นข่อย อ.เมืองลพบรีุ จ.
ลพบรีุ

100,000              

 (17261) 17261 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสี ซ่อมแซมถนนโรงเรียนวัดหว้ยแก้ว ต .มหาสอน อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17262) 17262 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ติดต้ังตะแกรงลวดล้อมโรงอาหารโรงเรียนวัดหลวงทา้ยตลาด ต .ทา้ยตลาด อ.เมือง

ลพบรีุ จ.ลพบรีุ
100,000              

 (17263) 17263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีน้้ามัน ผนังกระเบือ้งโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ ต .บางคู้ อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17264) 17264 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต .โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบรีุ จ.

ลพบรีุ
100,000              

 (17265) 17265 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้า ฝาโรงเรียนวัดสิงหท์อง ต .บางขันหมาก อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17266) 17266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดสระกระเบีอ้ง ต .หนองเต่า อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17267) 17267 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดมหาสอน 'ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์' ต.มหาสอน อ.

บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ
100,000              

 (17268) 17268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี พืน้ ทางเทา้โรงเรียนวัดปา่กล้วย ต .ทา่แค อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17269) 17269 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้า มุง้ลวด บานอลูมิเนียมโรงเรียนวัดสระมะเกลือ ต .เขาสามยอด อ.เมือง

ลพบรีุ จ.ลพบรีุ
100,000              

 (17270) 17270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดเขาวงกฎ ต .สนามแจง อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17271) 17271 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบา้นโปง่ยอ ต .วังเพลิง อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17272) 17272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองเกตุ ต .คลองเกตุ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              

 (17273) 17273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ท้ารางรับน้้าฝนและทอ่รับน้้าฝนโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .คลองเกตุ อ.โคกส้าโรง 
จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17274) 17274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน พืน้ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนซอยพเิศษสาย 4 ซ้าย ต.โคกตูม. อ.เมือง
ลพบรีุ จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17275) 17275 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา โรงเรียนวัดคุ้งทา่เลา ต .บางพึง่ อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17276) 17276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้า หน้าต่าง บานพบัโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) ต.เขา

พระงาม อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ
100,000              

 (17277) 17277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่ทอง ต .สะแกราบ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17278) 17278 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นม่วงอยู่ประยงค์ ณ บา้นเบกิ ต .บา้นเบกิ อ.ทา่วุ้ง 

จ.ลพบรีุ
100,000              

 (17279) 17279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ ต.บา้นเบกิ อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17280) 17280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร เปล่ียนเสา พืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นหวับงึ ต .ไผ่ใหญ่ อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17281) 17281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ไม้ฝา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบางงา (รัฐประชาสรรค์) ต.บางงา อ.ทา่

วุ้ง จ.ลพบรีุ
100,000              

 (17282) 17282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองนางาม ต .ไผ่ใหญ่ อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17283) 17283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นหวัดง ต .คลองเกตุ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              



     หนา้ที ่729

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17284) 17284 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปล่ียนโถส้วม วงกบ ประตู ทาสีโรงเรียนวัดหนองหอย ต.หว้ยโปง่ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              

 (17285) 17285 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดหนองคู ต .หนองกระเบยีน อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17286) 17286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงพืน้ ทาสีโรงเรียนวัดทุง่สิงหโ์ต ต .เขาพระงาม อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17287) 17287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนฝ้า ประตู โรงเรียนบา้นพมุ่วง ต .วังเพลิง อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17288) 17288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นกล้วย ต .บา้นกล้วย อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17289) 17289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนวัดยาง ณ รังสี ต .ตะลุง อ.เมืองลพบรีุ จ.

ลพบรีุ
100,000              

 (17290) 17290 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมหลังคา หน้าต่างโรงเรียนวัดมะค่า ต .หวัส้าโรง อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17291) 17291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา  ประตู บนัได โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ต .หนองกระเบยีน อ.บา้นหมี ่

จ.ลพบรีุ
100,000              

 (17292) 17292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ประตู บนัไดโรงเรียนวัดชีแวะ ต .ง้ิวราย อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17293) 17293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนผนัง ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดหนองหลวง ต .บางล่ี อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 100,000              

 (17294) 17294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนแผ่นฝาไม้ ผนังไม้โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17295) 17295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้า ไม้ฝาโรงเรียนวัดหนองมน ต .บางงา อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17296) 17296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนแผ่นฝาไม้ ผนังไม้โรงเรียนวัดใดยาว ต .ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17297) 17297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .คลองเกตุ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17298) 17298 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนประตูม้วน ผนังไม้อัดโรงเรียนบา้นเนินจันทร์ ต.ดงมะรุม อ.โคกส้าโรง จ.

ลพบรีุ
100,000              

 (17299) 17299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนบนัได ลูกกรงบนัไดโรงเรียนบา้นหนองปล้อง ต .เพนียด อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              

 (17300) 17300 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนไม้ฝา ทาสีโรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม ต.บา้นเบกิ อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17301) 17301 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดหนองกระเบือ้ง ต .สายหว้ยแก้ว อ.บา้นหมี ่จ.

ลพบรีุ
100,000              

 (17302) 17302 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นดอนทอง ต .โพตลาดแก้ว อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17303) 17303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย ต.โคกตูม อ.เมืองลพบรีุ จ.

ลพบรีุ
100,000              

 (17304) 17304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นไผ่ใหญ่ ต .สายหว้ยแก้ว อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17305) 17305 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสี  บนัไดโรงเรียนวัดทา้ยลาด ต .หนองกระเบยีน อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17306) 17306 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดน้้าจั้น ต .ไผ่ใหญ่ อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17307) 17307 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดโรงเรียนวัดตะลุง ต.ตะลุง อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17308) 17308 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสีโรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอ้ารุง) ต.บางกะพี ้อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17309) 17309 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคาสังกะสีโรงเรียนทา่วุ้ง ต.ทา่วุ้ง อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17310) 17310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดสายหว้ยแก้ว ต .สายหว้ยแก้ว อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17311) 17311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสี พืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดหนองน้้าทพิย์ ต .พคุา อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17312) 17312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดหนองแขม ต .หนองแขม อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17313) 17313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  พืน้  ทาสี ผนัง /ส้วม เปล่ียนหลังคา ประตูโรงเรียนวัดบา้นหมีใ่หญ่ ต.โพนทอง อ.

บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ
100,000              

 (17314) 17314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดสัมพนัธมิตร ต .หว้ยโปง่ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              



     หนา้ที ่730

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17315) 17315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ทาสี บนัไดโรงเรียนวัดทุง่ทะเลหญ้า ต .โพนทอง อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              

 (17316) 17316 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน เปล่ียนประตู กุญแจ ทาสีโรงเรียนบา้นชอนบอน ต .เกาะแก้ว อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              

 (17317) 17317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ผนังไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนวัดลาดสาล่ี ต.ลาดสาล่ี อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 100,000              

 (17318) 17318 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู กุญแจโรงเรียนบา้นหนองชนะชัย ต .เกาะแก้ว อ.โคก
ส้าโรง จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17319) 17319 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้คอนกรีต เปล่ียนฝ้าโรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน ต.กกโก อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              

 (17320) 17320 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบรีุ ต .ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบรีุ จ.
ลพบรีุ

150,000              

 (17321) 17321 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้และถนนในโรงเรียนโรงเรียนบา้นถลุงเหล็ก ต .ถลุงเหล็ก อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17322) 17322 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้สนามโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองแขม ต .ทา่แค อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17323) 17323 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณหน้าหอ้งน้้าข้างอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดทา่แค ต .ทา่แค อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17324) 17324 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้สนามหน้าอาคารเรียนโรงเรียนโคกล้าพานวิทยา ต .โคกล้าพาน อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17325) 17325 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเพือ่ใช้เปน็แหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมโรงเรียนสิงหฤกษป์ระสิทธิ์ ต.บางล่ี อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 150,000              

 (17326) 17326 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองแก ต .หนองเมือง อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17327) 17327 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปพูืน้โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย ต .นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17328) 17328 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคาร ปบูล็อค และขอบคันหนิโรงเรียนวัดหนองปลิง ต .โคกกะเทยีม อ.เมืองลพบรีุ 

จ.ลพบรีุ
100,000              

 (17329) 17329 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดบา้นลาด ต .บา้นเบกิ อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17330) 17330 ปรับปรุงซ่อมแซมทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดส้าราญ ต .โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17331) 17331 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนภายในโรงเรียน โรงเรียนบา้นพรมทนิ ต .หลุมข้าว อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17332) 17332 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) ต.บางงา อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17333) 17333 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ถมดินสนามโรงเรียนวัดหนองแก้ว ต .บางขันหมาก อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17334) 17334 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้สนามหน้าเสาธง โรงเรียนวัดวังหวัแหวน ต .เกาะแก้ว อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17335) 17335 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ถนน ปพูืน้คอนกรีตบล็อคโรงเรียนวัดทา่ข้าม ต .ทา้ยตลาด อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17336) 17336 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเทา้ ปบูล็อคทางเทา้โรงเรียนวัดทองแทง่นิสยาราม ต .บางขันหมาก อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              

 (17337) 17337 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้หน้าอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม ต .พรหมาสตร์ อ.เมืองลพบรีุ 
จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17338) 17338 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู เปล่ียนหลังคา ไม้เชิงชาย ทาสีโรงเรียนวัดเขาสมอคอน ต .เขาสมอคอน อ.ทา่วุ้ง จ.
ลพบรีุ

100,000              

 (17339) 17339 ปรับปรุงซ่อมแซมทีจ่อดรถจักรยานนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท ์ต .มุจลินท ์อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17340) 17340 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นบางล่ี ต.บางล่ี อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17341) 17341 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ทางเข้าหอ้งน้้า ถมดินปรับพืน้ทีโ่รงเรียนวัดหนองปลาดุก ต .บางล่ี อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17342) 17342 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต และทาสีโรงเรียนวัดซับเสือแมบ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17343) 17343 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถจักรยานนักเรียนโรงเรียนบา้นไทรย้อย ต .ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17344) 17344 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ฉาบปนู ทาสีโรงเรียนวัดคงคาราม ต .หวัส้าโรง อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 100,000              



     หนา้ที ่731

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17345) 17345 ปรับปรุงซ่อมแซมถมดินสนามโรงเรียนบา้นกระเบากลัก ต .ดอนดึง อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17346) 17346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดตะเคียน ต .ทา้ยตลาด อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17347) 17347 ปรับปรุงถนน คสล.โรงเรียนสพป.ลพบรีุ เขต 2 ต.ล้านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ 300,000              
 (17348) 17348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ

 - เปล่ียนพืน้หอ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหนองบง ต .เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
100,000              

 (17349) 17349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 (2 หลัง)
 - เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นชัยบาดาล ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

145,000              

 (17350) 17350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และบา้นพกัภารโรง
 - เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้า เทพืน้ปนูโรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี ต.บา้นใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

149,000              

 (17351) 17351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนช่องสาริกา ต .พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

145,800              

 (17352) 17352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก. (2 หลัง)
 - ทาสีโรงเรียนบา้นหนองประดู่ ต.หนองผักแว่น อ.ทา่หลวง จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17353) 17353 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ผิวจราจร
 - ปรับผิวจราจร ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นหว้ยใหญ่ ต.หว้ยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17354) 17354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 และ 105/26
 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเหวตาบวั ต .เขาน้อย อ.ล้าสนธิ จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17355) 17355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
 - เปล่ียนหน้าต่าง ประตู ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นเขารวก ต.เขารวก อ.ล้าสนธิ จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17356) 17356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล (2 หลัง)
 - เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17357) 17357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 205/26
 - เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นเกาะรัง ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

200,000              

 (17358) 17358 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
 - ปพูืน้กระเบือ้ง ปรับปรุงผิวจราจรโรงเรียนวัดด้ารงบลุ ต .ช่องสาริกา อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17359) 17359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ก
 - เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นซับจ้าปา ต.ซับจ้าปา อ.ทา่หลวง จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17360) 17360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 (2 หลัง)
 - เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นมะกอกหวาน ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17361) 17361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
 - เปล่ียนฝ้า ก่อผนัง เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย ต.ดีลัง อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17362) 17362 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 (2 หลัง)
 - เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นมะนาวหวาน ต.มะนาวหวาน อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17363) 17363 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ก
 - ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นทา่เยี่ยม ต .ล้าสนธิ อ.ล้าสนธิ จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17364) 17364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ
 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองโกวิทยา ต .ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17365) 17365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
 - ทาสีโรงเรียนบา้นยางราก ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

149,600              

 (17366) 17366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/26
 - เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังตาอินทร์ ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่732

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17367) 17367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1ฉ หอ้งสมุด อเนกประสงค์

 - ทาสีโรงเรียนบา้นชอนสมบรูณ์ ต.ชอนสมบรูณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ
150,000              

 (17368) 17368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26
 - เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นวังทอง ต.เขารวก อ.ล้าสนธิ จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17369) 17369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
 - ทาสีโรงเรียนบา้นโคกแสมสาร ต .โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

146,600              

 (17370) 17370 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดหนองนา ต .พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

149,900              

 (17371) 17371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดหนองตามิง่ ต .โคกสลุง อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17372) 17372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
 - เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ต.หนองยายโฅ๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17373) 17373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม
 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นแหลมชนแดน ต .หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17374) 17374 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร
 - เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง โรงเรียนบา้นด่านจันทร์ ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17375) 17375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ
 - เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง เทพืน้ปนูโรงเรียนบา้นลังกาประชาสรรค์ ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17376) 17376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 203/26
 - เปล่ียนฝ้าเพดาน ติดต้ังทีก่ันนกโรงเรียนบา้นเขาสมโภชน์ ต.บวัชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17377) 17377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 - ทาสีโรงเรียนบา้นทา่ตะโก ต.ทา่หลวง อ.ทา่หลวง จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17378) 17378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล
 - เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นหนองหวัช้าง ต.หนองผักแว่น อ.ทา่หลวง จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17379) 17379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
 - เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่เขว้า ต .ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17380) 17380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ และ สปช. 105/29
 - เปล่ียนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นหนองเสมา ต.บอ่ทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17381) 17381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นแก่งเสือเต้น ต.หนองบวั อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17382) 17382 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
 - เปล่ียนหลังคาสังกะสี รางน้้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บา้นคันนาหนิ) ต.โคกสลุง อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17383) 17383 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โรงเรียนบา้นหนองปลาไหล ต.ทา่ดินด้า อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ 100,000              
 (17384) 17384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ และร้ัว

 - ทาสี ติดประตูเหล็กม้วน โรงเรียนบา้นเขายายกะตา ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
150,000              

 (17385) 17385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ข
 - เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน รางน้้า ทาสีโรงเรียนวัดศิริบรรพต ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17386) 17386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
 - เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นล้าโกฎทิอง ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17387) 17387 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นทา่มะกอก ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ 99,700                



     หนา้ที ่733

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17388) 17388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ

 - เปล่ียนแผ่นบผุนัง ทาสีฝาหอ้ง เปล่ียนแผ่นกันลมโรงเรียนบา้นเขาตะแคง ต .ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
100,000              

 (17389) 17389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 
 - เปล่ียนกระจกหน้าต่างและพืน้หน้าหอ้ง ซ่อมประตูโรงเรียนบา้นทา่ดินด้า ต.ทา่ดินด้า อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17390) 17390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก
 - ทาสีโรงเรียนบา้นวังก้านเหลือง ต.ทา่ดินด้า อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17391) 17391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
 - เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาโสม ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17392) 17392 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู
 - เปล่ียนไม้ฝา ทาสี เปล่ียนประตู หน้าต่าง ก่อผนัง หลังคา โรงเรียนบา้นซับงูเหลือม ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.
ลพบรีุ

100,000              

 (17393) 17393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 และร้ัวโรงเรียน
 - เปล่ียนประตู รางน้้า ทาสีโรงเรียนบา้นใหม่ทรัพย์เจริญ ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17394) 17394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก
 - เปล่ียนกระจกโรงเรียนนิคมล้านารายณ์ ต.นิคมล้านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17395) 17395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 - ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นไร่พฒันา ต .นิคมล้านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17396) 17396 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
 - เปล่ียนประตู ทาสีโรงเรียนบา้นโค้งรถไฟ ต.นิคมล้านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17397) 17397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
 - เปล่ียนผนังไม้โรงเรียนบา้นบวัชุม ต.บวัชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17398) 17398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ก
 - เปล่ียนหลังคา ประตู หน้าต่าง ฝาผนัง ทาสี กั้นหอ้งเรียนBBLโรงเรียนบา้นธงชัยสามัคคี ต.บวัชุม อ.ชัยบาดาล 
จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17399) 17399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26 - ก่อผนัง เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง ประตู
โรงเรียนบา้นซับหนิขวาง ต.บา้นใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17400) 17400 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน
 - เปล่ียนลวดตาข่ายเหล็ก ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยนา ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17401) 17401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 และส้วม 4 หลัง
 - เปล่ียนหลังคา เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นม่วงค่อม ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17402) 17402 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
 - ปพูืน้คอนกรีตบล็อคโรงเรียนอนุบาลล้านารายณ์ ต .ล้านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

200,000              

 (17403) 17403 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี ต.ศิลาทพิย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ 150,000              
 (17404) 17404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29

 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นซับไทร ต .ศิลาทพิย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
100,000              

 (17405) 17405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1ก
 - ก่อผนัง เปล่ียนหน้าต่าง ประตู ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงน้อย ต .ศิลาทพิย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17406) 17406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร
 - เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นทุง่ตาแก้ว ต .หว้ยหนิ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

100,000              



     หนา้ที ่734

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17407) 17407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29

 - ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยดีเลิศ ต.หว้ยหนิ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
100,000              

 (17408) 17408 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 008
 - เปล่ียนฝาผนังกระจกโรงเรียนวัดโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17409) 17409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ อาคารหอ้งสมุด 
 - เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง เสา เหล็กตัวซี พืน้ปนู โรงเรียนบา้นเขาขวาง ต .โคกสลุง อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17410) 17410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ ต .ช่องสาริกา อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17411) 17411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
 - ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีฝ้าเพดาน ทาสีฝาผนังโรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต .ช่องสาริกา อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17412) 17412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์และส้วม
 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา ต.ชอนน้อย อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17413) 17413 รับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานแบบองค์การ
 - เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง เชิงชายโรงเรียนบา้นดีลัง ต.ดีลัง อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17414) 17414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 - เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนพรหมรังษ ีต.ดีลัง อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17415) 17415 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู
 - เปล่ียนหลังคา ไม้ยางโรงเรียนน้้าสุดวิไลประชาสรรค์ ต.น้้าสุด อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17416) 17416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 103/26
 - เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นคลองสาริกา ต .น้้าสุด อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17417) 17417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
 - ก่อผนัง ประตู หน้าต่าง ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17418) 17418 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
 - ทาสีโรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17419) 17419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ, อเนกประสงค์, บา้นพกัครู
 - เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ประตู หน้าต่าง โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย ต.มะนาวหวาน อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17420) 17420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ
 - ทาสีโรงเรียนบา้นสวนมะเด่ือ ต.หว้ยขุนราม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17421) 17421 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ
 - เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นซับโศก ต.หว้ยขุนราม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17422) 17422 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26
 - ติดต้ังประตูกระจก หน้าต่างกระจกโรงเรียนบา้นทา่กรวด ต .แก่งผักกูด อ.ทา่หลวง จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17423) 17423 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 และ สปช. 103/26 - เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ประตูโรงเรียนบา้น
เนินทอง ต.แก่งผักกูด อ.ทา่หลวง จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17424) 17424 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู (3 หลัง)
 - ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนผนัง ประตู  ราวบนัได แผงบงัแดด ทาสีโรงเรียนบา้นโปง่สวองคีรีวรรณ์ ต .ซับจ้าปา อ.
ทา่หลวง จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17425) 17425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด
 - เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนบา้นทรัพย์เจริญ ต.ซับจ้าปา อ.ทา่หลวง จ.ลพบรีุ

100,000              



     หนา้ที ่735

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17426) 17426 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีนย สปช. 103/26 และ สปช.105/29 - ทาสีโรงเรียนบา้นทะเลวังวัด ต.ทะเลวังวัด อ.

ทา่หลวง จ.ลพบรีุ
100,000              

 (17427) 17427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และ สปช. 103/26 - เปล่ียนฝ้าเพดาน เชิงชาย ปดิลอนกระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นบอ่คู่ ต.ทา่หลวง อ.ทา่หลวง จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17428) 17428 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม และหอ้งอนุบาล
 - เปล่ียนหลังคา ประตู ทาสี สุขภณัฑ์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่หลวง ต .ทา่หลวง อ.ทา่หลวง จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17429) 17429 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
 - ก่ออิฐบล็อก ปพูืน้กระเบือ้ง ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนอนุบาลทา่หลวง ต .ทา่หลวง อ.ทา่หลวง จ.ลพบรีุ

200,000              

 (17430) 17430 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
 - เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บ้ารุง ต.หวัล้า อ.ทา่หลวง จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17431) 17431 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก , ป.1 ฉ และส้วม
 - เปล่ียนประตู สุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นทุง่ดินแดง ต .หวัล้า อ.ทา่หลวง จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17432) 17432 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/26 และ สปช.105/29 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหวัล้า ต .หวัล้า อ.
ทา่หลวง จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17433) 17433 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
 - เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นทุง่ทา่ช้าง ต .ทุง่ทา่ช้าง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17434) 17434 ปรับปรุงซ่อมแซมเรียน และอาคารอเนกประสงค์ 
 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงน้อย ต .นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17435) 17435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
 - เปล่ียนฝ้าเพดาน  โรงเรียนบา้นคลอง ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17436) 17436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทะเลทอง ต .โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17437) 17437 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29
 - เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนบา้นเขาราบ ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17438) 17438 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์
 - เทพืน้ปนูซีเมนต์โรงเรียนบา้นสระเพลง ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17439) 17439 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26
 - เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นพกุะชัด ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17440) 17440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
 - เทพืน้ ปกูระเบือ้ง ก่อผนัง เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยสาราม ต .วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17441) 17441 ปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรมะ
 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นล้าโปง่เพชร ต .หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17442) 17442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
 - เทพืน้ ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ผนังคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองมะค่า ต .หนองมะค่า อ.โคกเจริญ
 จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17443) 17443 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
 - ทาสีโรงเรียนบา้นกุดตาเพชร ต.กุดตาเพชร อ.ล้าสนธิ จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17444) 17444 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร
 - กั้นผนังตาข่ายตะแกรงลวดโรงเรียนหมูบ่า้นปา่ไม้ซับลังกา ต .กุดตาเพชร อ.ล้าสนธิ จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17445) 17445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
 - เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน ก่อฉาบโรงเรียนบา้นปรางค์น้อย ต.เขาน้อย อ.ล้าสนธิ จ.ลพบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่736

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17446) 17446 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน

 - ทาสีโรงเรียนบา้นด่านไทยล้อม ต.ซับสมบรูณ์ อ.ล้าสนธิ จ.ลพบรีุ
150,000              

 (17447) 17447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ก. และถนน
 - เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ทาสี ปรับปรุงถนนโรงเรียนอนุบาลอ้าเภอล้าสนธิ (บา้นหนองรี) ต.หนองรี อ.ล้าสนธิ 
จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17448) 17448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26
 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นใหม่โสพมิพ ์ต .บอ่ทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17449) 17449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
 - เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงดินแดง ต .ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17450) 17450 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ก
 - เปล่ียนหลังคาโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

150,000              

 (17451) 17451 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 104/26
 - เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองจาน ต.หวัล้า อ.ทา่หลวง จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17452) 17452 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
 - ทาสีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ

144,400              

 (17453) 17453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
 - ติดช่องตาข่าย ซ่อมพืน้เวท ีปพูืน้กระเบือ้ง ซ่อมหลังคาโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที ่๑๕๗ ต.หนองรี อ.
ล้าสนธิ จ.ลพบรีุ

200,000              

 (17454) 17454 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 103
 - เปล่ียนพืน้ไม้ ซ่อมหน้าต่าง ประตู ก่อผนังโรงเรียนบา้นโกรกรกฟา้ ต .ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17455) 17455 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังแขม ต .นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบรีุ

100,000              

 (17456) 17456  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นแม่จาง ต .นาสัก อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17457) 17457  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนสบเมาะวิทยา ต .สบปา้ด อ.แม่เมาะ 
จ.ล้าปาง

150,000              

 (17458) 17458  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดทา่สี ต .บา้นดง อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17459) 17459  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดบา้นแลง ต .บญุนาคพฒันา อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17460) 17460  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นปงวัง ต .พชิัย อ.เมืองล้าปาง จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17461) 17461  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ต.นิคมฯ
พฒันา อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง

150,000              

 (17462) 17462  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นสบค่อม ต .บา้นค่า อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17463) 17463  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นยางอ้อย ต .เวียงตาล อ.หา้งฉัตร
 จ.ล้าปาง

100,000              

 (17464) 17464  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นแม่อาง ต .บา้นแลง อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              



     หนา้ที ่737

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17465) 17465  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดค่ากลาง ต .บา้นค่า อ.เมืองล้าปาง

 จ.ล้าปาง
100,000              

 (17466) 17466  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นหวัทุง่ ต .บา้นแลง อ.เมืองล้าปาง
 จ.ล้าปาง

100,000              

 (17467) 17467  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นวังตม ต .จางเหนือ อ.แม่เมาะ 
จ.ล้าปาง

100,000              

 (17468) 17468  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นทาน ต .จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง

150,000              

 (17469) 17469  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดบา้นสัก ต .บา้นเอื้อม อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17470) 17470  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห ์ต .บา้นแลง อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17471) 17471  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นสบเต๋ิน ต .สบปา้ด อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17472) 17472  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นทา่โทก ต .ทุง่ฝาย อ.เมืองล้าปาง
 จ.ล้าปาง

100,000              

 (17473) 17473  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดพระเจ้านัง่แทน่ ต .กล้วยแพะ อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17474) 17474  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นพระบาท ต .พระบาท อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17475) 17475  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นทุง่กล้วย ต .บานเอื้อม อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17476) 17476  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นง้ิวงาม ต .แม่ตีบ อ.งาว จ.ล้าปาง 100,000              

 (17477) 17477  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นหลวงใต้ ต .หลวงใต้ อ.งาว จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17478) 17478  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นจ้าค่า ต .บา้นเสด็จ อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17479) 17479 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนอนุบาลหา้งฉัตร ต .หา้งฉัตร อ.หา้ง
ฉัตร จ.ล้าปาง

200,000              

 (17480) 17480  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นทุง่ฝาย ต .ทุง่ฝาย อ.เมืองล้าปาง
 จ.ล้าปาง

100,000              

 (17481) 17481  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นแม่เฟอืง ต .บา้นเอื้อม อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17482) 17482  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นหมากหวัวัง ต .บญุนาคพมันา อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17483) 17483  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดทุง่โจ้ ต .บา้นค่า อ.เมืองล้าปาง จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17484) 17484 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนชุมชนบา้นสันก้าแพง ต .เมืองยาว อ.
หา้งฉัตร จ.ล้าปาง

150,000              



     หนา้ที ่738

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17485) 17485  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดบา้นฮ่อง ต .บา้นเอื้อม อ.เมือง

ล้าปาง จ.ล้าปาง
100,000              

 (17486) 17486  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา ต .บา้นแลง อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17487) 17487 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนกอรวกพทิยาสรรค์ ต .จางเหนือ อ.แม่
เมาะ จ.ล้าปาง

150,000              

 (17488) 17488  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดน้้าโทง้ ต .บอ่แฮ้ว อ.เมืองล้าปาง 
จ.ล้าปาง

150,000              

 (17489) 17489  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนทุง่ฝางวิทยา ต .บา้นค่า อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17490) 17490 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นนาแช่ ต .จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17491) 17491  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดบา้นแขม ต .แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล้าปาง

150,000              

 (17492) 17492  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดสบจาง ต .นาสัก อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17493) 17493 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ต.นิคมน
พฒันา อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17494) 17494  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนชุมชนบา้นทราย ต .เสด็จ อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17495) 17495  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล้าปาง

200,000              

 (17496) 17496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอืนๆโรงเรียนบา้นบอ่หอ้ ต .บา้นแหง อ.งาว จ.
ล้าปาง

150,000              

 (17497) 17497  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นเวียงหงส์ล้านนา ต .แม่เมาะ อ.
แม่เมาะ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17498) 17498 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นใหม่ ต .บา้นโปง่ อ.งาว จ.ล้าปาง 100,000              

 (17499) 17499  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนพชิัยวิทยา (บา้นต้นยางมิตรภาพ 14)
 ต.พชิัย อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17500) 17500  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นจ้าปยุ ต .บา้นดง อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17501) 17501  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นบญุนาค ต .บญุนาคพฒันา อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17502) 17502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นโปง่ขวาก ต .แม่สัน อ.หา้งฉัตร จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17503) 17503  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นสัน ต .ปงยางคก อ.หา้งฉัตร จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17504) 17504 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นแม่ตีบ ต .แม่ตีบ อ.งาว จ.ล้าปาง 150,000              



     หนา้ที ่739

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17505) 17505  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนชุมชนบา้นแหง ต .บา้นแหง อ.งาว 

จ.ล้าปาง
100,000              

 (17506) 17506  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นปงสนุก ต .เวียงเหนือ อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

200,000              

 (17507) 17507  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนชุมชนบา้นแม่ฮาว ต .หา้งฉัตร อ.หา้ง
ฉัตร จ.ล้าปาง

100,000              

 (17508) 17508  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนทุง่หนองขามวิทยา ต .หนองหล่ม อ.
หา้งฉัตร จ.ล้าปาง

100,000              

 (17509) 17509  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ต .บา้นเปา้ อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

150,000              

 (17510) 17510  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นหลวงเหนือวิทติตานุกูล ต .หลวง
เหนือ อ.งาว จ.ล้าปาง

100,000              

 (17511) 17511  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นทุง่ ต .แม่ตีบ อ.งาว จ.ล้าปาง 100,000              
 (17512) 17512  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ต .กล้วยแพะ อ.เมือง

ล้าปาง จ.ล้าปาง
150,000              

 (17513) 17513  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นโทกหวัช้าง ต .พระบาท อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17514) 17514  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นปงแทน่ ต .จางเหนือ อ.แม่เมาะ 
จ.ล้าปาง

100,000              

 (17515) 17515  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดต้นต้อง ต .พชิัย อ.เมืองล้าปาง จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17516) 17516 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นนาสัก ต .นาสัก อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17517) 17517  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นอ้อน ต .บา้นโปง่ อ.งาว จ.ล้าปาง 150,000              

 (17518) 17518 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆโรงเรียนบา้นสบพลึง ต .บา้นโปง่ อ.งาว จ.
ล้าปาง

150,000              

 (17519) 17519 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นทุง่หก ต .วอแก้ว อ.หา้งฉัตร จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17520) 17520 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นสันทราย ต .เวียงตาล อ.หา้งฉัตร
 จ.ล้าปาง

100,000              

 (17521) 17521  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนอนุบาลล้าปาง ต .เวียงเหนือ อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

300,000              

 (17522) 17522  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นใหม่รัตนโกสินทร์ ต .นาสัก อ.แม่
เมาะ จ.ล้าปาง

150,000              

 (17523) 17523  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นแม่ส้าน สาขาบา้นกลาง ต .นาสัก
 อ.แม่เมาะ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17524) 17524  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นแม่ส้าน ต .บา้นดง อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17525) 17525  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนสบปา้ดวิทยา ต .สบปา้ด อ.แม่เมาะ 
จ.ล้าปาง

150,000              



     หนา้ที ่740

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17526) 17526  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนแม่แปน้วิทยา ต .นาแก อ.งาว จ.

ล้าปาง
100,000              

 (17527) 17527  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา ต .นาแก อ.งาว จ.ล้าปาง 150,000              

 (17528) 17528  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นข่อยมิตรภาพที ่110 ต.บา้นร้อง
 อ.งาว จ.ล้าปาง

100,000              

 (17529) 17529  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นข่อยมิตรภาพสาขาบา้นแม่งาว 
ต.บา้นร้อง อ.งาว จ.ล้าปาง

100,000              

 (17530) 17530  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนผาแดงวิทยา ต .บา้นร้อง อ.งาว จ.
ล้าปาง

150,000              

 (17531) 17531  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นแม่งาวใต้ ต .บา้นร้อง อ.งาว จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17532) 17532  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นแม่งาวใต้สาขาบา้นแม่ค้าหล้า 
ต.บา้นร้อง อ.งาว จ.ล้าปาง

100,000              

 (17533) 17533  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นหวด ต .บา้นหวด อ.งาว จ.ล้าปาง 100,000              

 (17534) 17534  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บา้นหว้ยทาก) ต.
บา้นหวด อ.งาว จ.ล้าปาง

150,000              

 (17535) 17535  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นปางหละ ต .บา้นหวด อ.งาว จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17536) 17536  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นหว้ยหก ต .บา้นอ้อน อ.งาว จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17537) 17537  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นหว้ยอูน ต .ปงเตา อ.งาว จ.ล้าปาง 100,000              

 (17538) 17538  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบอ่ส่ีเหล่ียมวิทยา ต .ปงเตา อ.งาว จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17539) 17539  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ต.หลวง
เหนือ อ.งาว จ.ล้าปาง

150,000              

 (17540) 17540  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนปงยางคก (ทพิย์ช้างอนุสรณ์) ต.ปง
ยางคก อ.หา้งฉัตร จ.ล้าปาง

100,000              

 (17541) 17541  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นเหล่า ต .เมืองยาว อ.หา้งฉัตร จ.
ล้าปาง

150,000              

 (17542) 17542  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนเมืองยาววิทยา ต .เมืองยาง อ.หา้ง
ฉัตร จ.ล้าปาง

150,000              

 (17543) 17543  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นปนัเต้า ต .แม่สัน อ.หา้งฉัตร จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17544) 17544  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นแม่ตาลน้อย -ปางปง-ปางทราย 
ต.เวียงตาล อ.หา้งฉัตร จ.ล้าปาง

100,000              

 (17545) 17545  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นปนัง้าว ต .หา้งฉัตร อ.หา้งฉัตร 
จ.ล้าปาง

100,000              



     หนา้ที ่741

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17546) 17546  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นกาศเมฆ ต .ชมพ ูอ.เมืองล้าปาง 

จ.ล้าปาง
100,000              

 (17547) 17547  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นศรีหมวดเกล้า ต .ชมพ ูอ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17548) 17548  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนชุมชนบา้นฟอ่นวิทยา ต .ชมพ ูอ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง

150,000              

 (17549) 17549  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นส้าเภา ต .ปงแสนทอง อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17550) 17550  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนอนุบาลเมืองล้าปาง (ธงชัยศึกษา) ต.
ต้นธงชัย อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง

150,000              

 (17551) 17551  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนธงชัยวิทยา ต .ต้นธงช้ย อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

150,000              

 (17552) 17552  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดเสด็จ ต .บา้นเสด็จ อ.เมืองล้าปาง
 จ.ล้าปาง

150,000              

 (17553) 17553  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดนาน้อย ต .ปงแสนทอง อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17554) 17554  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นกาด ต .ปงแสนทอง อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17555) 17555  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นทุง่กู่ด้าย ต .ปงแสนทอง อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17556) 17556  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นปา่ตันกุมเมือง ต .ปงแสนทอง อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17557) 17557  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นไร่ ต .พชิัย อ.เมืองล้าปาง จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17558) 17558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนชุมชนบา้นร้อง ต .บา้นร้อง อ.งาว จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17559) 17559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดหวัฝาย ต .บา้นดง อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17560) 17560 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นทรายมูล ต .บา้นเสด็จ อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง

100,000              

 (17561) 17561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นแม่กวัก ต .บา้นอ้อน อ.งาว จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17562) 17562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆโรงเรียนสพป .ล้าปาง เขต 1 ต.พชิัย อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง

300,000              

 (17563) 17563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบา้นหวัทุง่ ต .แม่สัน อ.หา้งฉัตร จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17564) 17564 อาคารหอ้งสมุด งานฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี งานประตูโรงเรียนบา้นทา่เกวียน ต .เวียงมอก อ.เถิน จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17565) 17565 อาคารหอ้งสมุด งานผนัง ก่อผนังเปล่ียนบานประตู วงกบ หน้าต่าง งานปพูืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง งานหลังคาเปล่ียน
กระเบือ้ง ทาสี โรงเรียนบา้นแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง

150,000              



     หนา้ที ่742

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17566) 17566  อาคารอเนกประสงค์หอ้งสมุด เปล่ียนหลังคา ครอบหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนฝ้าเพดาน โรงเรียนแม่

เชียงรายวิทยา ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ล้าปาง
150,000              

 (17567) 17567 อาคารเรียน สปช.105/26 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ครอบกระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่ต้๋า ต .เสริมกลาง อ.เสริมงาม 
จ.ล้าปาง

100,000              

 (17568) 17568 อาคารเรียนแบบ 008 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสองแควใต้ ต .นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 100,000              
 (17569) 17569 อาคารเรียน ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นหวัน้้า ต .แม่มอก อ.เถิน จ.ล้าปาง 100,000              
 (17570) 17570 หอ้งเรียน งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหลวง ต .นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 90,700                
 (17571) 17571   อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ เปล่ียนครอบหลังคา รางน้้าสังกะสี โรงเรียนบา้นแม่

พริกบน ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล้าปาง
150,000              

 (17572) 17572 อาคารอเนกประสงค์ ถมดิน เทคาน ค.ส.ล. เทพืน้ ค.ส.ล. ก่อผนัง ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นทา่โปง่ ต .
เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง

100,000              

 (17573) 17573 อาคารเรียนแบบ 008 ทาสีโรงเรียนวัดหาดปูด้่าย ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 100,000              
 (17574) 17574 อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นแก่น ต .นายาง อ.สบปราบ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17575) 17575 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นสองแคว ต .เถินบรีุ อ.เถิน จ.ล้าปาง 100,000              
 (17576) 17576 อาคารเรียน งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองถ้อย ต .นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17577) 17577 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นแม่เชียงรายลุ่ม ต .แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล้าปาง 100,000              
 (17578) 17578 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวังพร้าววิทยา ต .วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 150,000              
 (17579) 17579 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบหลังคาโรงเรียนบา้นวังพร้าว -สบเรียง ต.สบปราบ อ.สบปราบ

 จ.ล้าปาง
100,000              

 (17580) 17580 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นอุมลอง ต .ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง 100,000              
 (17581) 17581 อาคารเรียนแบบ ป.พเิศษ งานหลังคา รางน้้าสแตนเลส แผ่นยิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นหนอง ต .น้้าโจ้ อ.แม่ทะ จ.

ล้าปาง
99,600                

 (17582) 17582 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข งานผนัง เปล่ียนไม้เนือ้แข็งโรงเรียนชุมชนบา้นแม่ป ุต .แม่ป ุอ.แม่พริก จ.ล้าปาง 100,000              
 (17583) 17583 อาคารเรียน งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง ทาสี ติดมุง้ลวด กรอบอลูมิเนียมโรงเรียนวัดมะกอก -นาบวั ต.ไหล่

หนิ อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
100,000              

 (17584) 17584 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวัฒนา ต .สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17585) 17585 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปพูืน้กระเบื้้อง ทาสีโรงเรียนบา้นน้้าดิบ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ล้าปาง 99,900                
 (17586) 17586 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นฮ่องหา้ ต .น้้าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 99,900                
 (17587) 17587 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารประกอบหอประชุม งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง 

โรงเรียนผาปงัวิทยา ต.ผาปงั อ.แม่พริก จ.ล้าปาง
150,000              

 (17588) 17588 หอ้งซ้อมดนตรี เปล่ียนกระเบือ้ง พืน้ปทูรายปรับประดับขัดมัน ผนังคอนกรีต แผงลวดตาข่าย คร่าวทอ่เหล็ก
เคลือบสังกะสี เปล่ียนบานประตูวงกบ ร้ัว ร้ัวมาตรฐานแบบลวดหนามโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ต.เสริมซ้าย อ.
เสริมงาม จ.ล้าปาง

100,000              

 (17589) 17589 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนศาลาวิทยา ต .ศาลา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 150,000              
 (17590) 17590 ซ่อมถนน ถนน คสล.โรงเรียนบา้นเด่น ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17591) 17591 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นทา่ ต .เถินบรีุ อ.เถิน จ.ล้าปาง 100,000              
 (17592) 17592 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานผนัง ทาสี ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารแบบ ป .1 ข ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้า

โจ้ ต.น้้าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
100,000              

 (17593) 17593 อาคารหอ้งสมุด ปพูืน้ไม้ปพูืน้รามิเนต เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารหอ้งประชุม ปพูืน้ไม้ปพูืน้รามิเนต เปล่ียนหลังคา
เมทลัชีท เปล่ียนฝ้าเพดานยิบซัมโรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ)์ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล้าปาง

150,000              



     หนา้ที ่743

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17594) 17594 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นเหล่ายาว ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง 100,000              
 (17595) 17595 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นเข้าซ้อน ต.ไหล่หนิ อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 100,000              
 (17596) 17596 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนบานประตู ติดต้ังลูกบดิ เปล่ียนบานพบัโรงเรียนนายางวิทยา ต.นายาง อ.

สบปราบ จ.ล้าปาง
100,000              

 (17597) 17597 อาคารเรียน 008/1/5 เปล่ียนกระเบือ้ง ครอบหลังคาโรงเรียนบา้นอุมลอง ต .สมัย อ.สบปราบ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17598) 17598 อาคารเรียนแบบ 105/26 งานพืน้ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุ่มเนิง้ใต้ ต .แม่มอก อ.เถิน จ.ล้าปาง 100,000              
 (17599) 17599 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นแม่ปงุ ต .น้้าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 99,900                
 (17600) 17600 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนกระเบือ้ง ครอบหลังโรงเรียนวัดนาเอี้ยง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง 100,000              
 (17601) 17601 อาคารเรียนแบบ 017 งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นแม่หลง-สบจาง ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 100,000              
 (17602) 17602 อาคารเรียนสลากกินแบง่รัฐบาล และอาคารเรียน สปช . 102/26   ทาสีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคี ต.นายาง อ.สบ

ปราบ จ.ล้าปาง
100,000              

 (17603) 17603 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 206/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนล้อมแรดวิทยา ต .ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง 150,000              
 (17604) 17604 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข เปล่ียนกระเบือ้ง งานผนัง ทาสีโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ต .นาครัว อ.แม่ทะ จ.

ล้าปาง
100,000              

 (17605) 17605 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเสริมขวาวิทยา ต .เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง 150,000              
 (17606) 17606 อาคารเรียนแบบ 017 เปล่ียนหลังคา ครอบหลังคา งานผนัง ทาสีโรงเรียนสบต้๋าวิทยา (แปงภกัดีอุปถัมภ์) ต.นา

แก้ว อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
150,000              

 (17607) 17607 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้ง ครอบหลังคาโรงเรียนอนุบาลสบปราบ ต .สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง 150,000              

 (17608) 17608 อาคารเรียนแบบ 105/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนแม่มอกวิทยา ต .แม่มอก อ.เถิน จ.ล้าปาง 100,000              
 (17609) 17609 อาคารเรียน งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นนาคต ต .ปา่ตัน อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17610) 17610 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง งานเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปงหลวง ต .เสริมขวา อ.

เสริมงาม จ.ล้าปาง
100,000              

 (17611) 17611 อาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนบา้นดอนธรรม ต .ใหม่พฒันา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 100,000              
 (17612) 17612 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นวังยาว ต .แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17613) 17613 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นสันปา่เปา ต .สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17614) 17614 อาคารอเนกประสงค์ เทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นแม่เลียงพฒันา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง 100,000              
 (17615) 17615 อาคารเรียนมัธยม งานหลังคา รางน้้าสังกะสี งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดนาแก้ว ต .นาแส่ง อ.เกาะคา จ.

ล้าปาง
150,000              

 (17616) 17616 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปงกา ต .แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17617) 17617 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นแม่เติน ต .แม่ถอด อ.เถิน จ.ล้าปาง 100,000              
 (17618) 17618 อาคารเรียนแบบ 102/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นแม่ทาน ต .สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17619) 17619 อาคารเรียนแบบราษฎร ปพูืน้กระเบือ้ง กระเบือ้งหลังคา ครอบหลังคา ทาสีโรงเรียนสันโปง่วิทยา ต .เสริมกลาง อ.

เสริมงาม จ.ล้าปาง
100,000              

 (17620) 17620 อาคารเรียนแบบ 008 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบหลังคาโรงเรียนบา้นไหล่หนิ ต .ไหล่หนิ อ.เกาะ
คา จ.ล้าปาง

150,000              

 (17621) 17621 อาคารเรียนแบบ สปช 205 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นจัววิทยา ต .สมัย อ.สบปราบ จ.ล้าปาง 150,000              
 (17622) 17622 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้ง ครอบหลังคา งานเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี งานสถาปตัยกรรม

 เปล่ียนประตูเล่ือนคู่ หน้าต่าง กลอน มือจับ บานพบั ทาสี งานร้ือถอน ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา ร้ือถอนบานประตู
โรงเรียนบา้นปางอ้า ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ล้าปาง

143,800              



     หนา้ที ่744

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17623) 17623 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา งานผนัง ทาสีโรงเรียนกิ่วประชาวิทยา ต .บา้นกิ่ว อ.แม่ทะ จ.

ล้าปาง
100,000              

 (17624) 17624 ร้ัว ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบอ๊ค ก่อผนังซีเมนต์โชว์แนวโรงเรียนบา้นแม่เลียง ต .เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง 100,000              
 (17625) 17625 อาคารเรียนแบบ 105/26 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทอ่เหล็ก ขอยึดกระเบือ้ง ตะปเูกลียวยึดกระเบือ้ง

โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุล้าปางหลวง ต.ล้าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
100,000              

 (17626) 17626 อาคารเรียน 008 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบา้นน้้าโทง้-บา้นฮ่อมอุปถัมภ)์ ต.นาครัว 
อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง

150,000              

 (17627) 17627 ทาสีร้ัว สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ ขัดผิวพืน้เดิม ทาสีโรงเรียนบา้นปงแพง่ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17628) 17628 ส้วม เปล่ียนหวัส้วม เดินทอ่โสโครก ทอ่น้้าดีโรงเรียนบา้นทุง่ขาม ต .ใหม่พฒันา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 100,000              
 (17629) 17629 อาคารเรียน งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสมัย ต .สมัย อ.สบปราบ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17630) 17630 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่ช้าง ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ล้าปาง 100,000              
 (17631) 17631 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นนาดง ต .วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17632) 17632 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบหลังคาโรงเรียนวัดสบแม่ท้า ต .เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.

ล้าปาง
100,000              

 (17633) 17633 อาคารเรียนแบบ สปช 104/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสาด -ผ้ึงนาเกลือ ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17634) 17634 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบหลังคาโรงเรียนบา้นหล่ายฮ่องปุ ๊ต .สบปราบ อ.สบปราบ 
จ.ล้าปาง

100,000              

 (17635) 17635 อาคารแบ ป.1 ก เปล่ียนหลังคา รางน้้าสังกะสีโรงเรียนหว้ยแก้ววิทยา ต.นาโปง่ อ.เถิน จ.ล้าปาง 150,000              
 (17636) 17636 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบอม ต .บา้นบอม อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17637) 17637 บา้นพกัครู งานพืน้ เทพืน้คอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง เปล่ียนประตู หน้าต่าง มุงลวด งานสุขภณัฑ์ เปล่ียน

สายฉีดน้้า ฝักบวั อ่างล้างหน้า กระจกเงา ก๊อกน้้าโรงเรียนวัดสาแล ต .ทุง่งาม อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
100,000              

 (17638) 17638 อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นแม่วะเด่นชัย ต.แม่วะ อ.เถิน จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17639) 17639 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนฝ้าเพดาน งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นใหม่ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17640) 17640 อาคารเรียนแบบ 008 เปล่ียนหลังคา ครอบหลังคาโรงเรียนบา้นปา่ตาล ต .ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง 150,000              
 (17641) 17641 อาคาเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหลุก ต .นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17642) 17642 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้ง ครอบหลังคม งานเพดาน เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมโรงเรียน

แสลมวิทยา ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ล้าปาง
150,000              

 (17643) 17643 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนบานประตูกระจกโรงเรียนหว้ยมะเกลือวิทยา ต.หวัเสือ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17644) 17644 อาคารเรียน งานผนัง เปล่ียนไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นเหล่า ต .ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง 100,000              
 (17645) 17645 อาคารอแนกประสงค์ งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้ง ลานอเนกประสงค์ งานพืน้ ปพูืน้งาน คสล .โรงเรียนปา่ตัน

วิทยา ต.ปา่ตัน อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
149,800              

 (17646) 17646 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก แผงบงัแดดคร่าวเหล็ก หอ้งสมุด งานเพดาน ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์ บา้นพกัครู เปล่ียนโถ
ส้วม งานร้ือถอนสุขภณัฑ์ ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์โรงเรียนบา้นนาโปง่ ต .นาโปง่ อ.เถิน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17647) 17647 หอ้งครัวโรงอาหาร งานปรับพืน้คอนกรีต งานผนัง ก่ออิฐฉาบปนู งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู หน้าต่าง 
ทาสี งานประปา เดินทอ่อ่างล้างจาน เปล่ียนอ่างล้างจานโรงเรียนบา้นสามขา ต .หวัเสือ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง

99,900                

 (17648) 17648 อาคารเรียนแบบ 008 ฝาผนังเฉอร่า ทาสีโรงเรียนบา้นนาเบีย้ ต .นาโปง่ อ.เถิน จ.ล้าปาง 100,000              
 (17649) 17649 ซ่อมแซมถนน คสล. โรงเรียนชุมชนบา้นทา่แหน ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 100,000              



     หนา้ที ่745

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17650) 17650 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ทา่สี เปล่ียนประตู มือจับโรงเรียนนาบา้นไร่วิทยา ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ล้าปาง 150,000              
 (17651) 17651 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนทองทพิย์วิทยา ต .น้้าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 149,600              
 (17652) 17652 อาคารหอ้งประชุม แบบ สปช 203/26  งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนแม่พหุอรบวิทยา ต .เวียงมอก อ.เถิน จ.

ล้าปาง
150,000              

 (17653) 17653 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนกระเบือ้ง งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นนากวาง ต .ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17654) 17654 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง ซ่อมแซมลวดตาข่ายโครงคร่าวทอ่เหล็กโรงเรียนบา้นนาจะลา ต .เสริมซ้าย อ.

เสริมงาม จ.ล้าปาง
100,000              

 (17655) 17655 บา้นพกัครู 2 หลัง งานผนัง เปล่ียนผนังไม้อัด บานประตู วงกบ หน้าต่าง บานพบั ลูกบดิ เทพืน้คอนกรีต ก่อผนัง
คอนกรีตบล็อก โรงเรียนต้นธงวิทยา ต.แม่ป ุอ.แม่พริก จ.ล้าปาง

149,000              

 (17656) 17656 ร้ัว  ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนอนุบาลเถิน (ทา่นางอุปถัมภ์) ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง 200,000              
 (17657) 17657 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นผาแมว ต.หวัเสือ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 99,500                
 (17658) 17658 ร้้ัว ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบล๊อคโรงเรียนบา้นโปง่น้้าร้อน ต .เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง 100,000              
 (17659) 17659 ทาสีก้าแพงร้ัว ทาสีหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นจอมปงิ ต .นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 100,000              
 (17660) 17660 ร้ัว ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบล๊อคโรงเรียนบา้นน้้าหลง ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17661) 17661 ร้ัว ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบล็อคโรงเรียนบา้นหนองเตา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง 100,000              
 (17662) 17662 ถนน  ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นเอียก-นาบง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17663) 17663 ร้ัว ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบล๊อคโรงเรียนบา้นทา่เวียง ต .เวียงมอก อ.เถิน จ.ล้าปาง 100,000              
 (17664) 17664 ร้ัว ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตแบบโปร่งโรงเรียนบา้นแม่กึ๊ด ต.ทุง่งาม อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง 100,000              
 (17665) 17665 ร้ัว ซ่อมแซมร้ัว ทาสีกันสนิม ทาสีน้้ามัน อาคารเรียน งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นทา่ผา ต .ทา่ผา อ.เกาะคา จ.

ล้าปาง
100,000              

 (17666) 17666 ร้ัว ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนบา้นแม่กัวะ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง 150,000              
 (17667) 17667 ร้ัว ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนบา้นทา่มะเกว๋น ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้าปาง 100,000              
 (17668) 17668 ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นนาดู่ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 99,700                
 (17669) 17669 ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ล้าปาง 150,000              
 (17670) 17670 ร้ัว ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนบา้นแม่ผ้ึง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง 100,000              
 (17671) 17671 ร้ัว ซ่อมแซมร้ัว ขูดลอกสี ทาสีโรงเรียนบา้นศาลาสามัคคี ต.ทา่ผา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 100,000              
 (17672) 17672 ร้ัว ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนปางกุ่มวิทยา ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้าปาง 100,000              
 (17673) 17673 ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นอ้อวิทยา ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 150,000              
 (17674) 17674 ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ต.ทุง่งาม อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง 200,000              
 (17675) 17675 ร้ัว ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนบา้นแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้าปาง 100,000              
 (17676) 17676 ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นกิ่วหว้ยเบกิ ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง 100,000              
 (17677) 17677 ร้ัว ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนบา้นดอนไชย ต .ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง 150,000              
 (17678) 17678 ร้ัว ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนบา้นแม่ต้๋า ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง 100,000              
 (17679) 17679 ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47(วัดนาเดา) ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง 100,000              
 (17680) 17680 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นสะเลียมหวาน ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ล้าปาง 146,300              
 (17681) 17681 ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นสะพานหนิ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ล้าปาง 150,000              
 (17682) 17682 อาคารเรียนแบบ 004 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ครอบหลังคา รางรินสังกะสีโรงเรียนบา้นเวียง ต .ล้อมแรด อ.เถิน 

จ.ล้าปาง
150,000              

 (17683) 17683 งานรางระบายน้้า รางระบายน้้า คสล .โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 200,000              



     หนา้ที ่746

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17684) 17684 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนประตูมุง้ลวด บานมุง้ลวด เทพืน้คอนกรีต ติดกระจกช่องหน้าต่าง อาคาร

อเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้ง ครอบกระเบือ้ง ประตู ส้วม 3 หลัง เปล่ียนโถส้วม งานร้ัว ติดตาข่ายโรงเรียนศรี
ลังกาวิทยา ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง

150,000              

 (17685) 17685 ส้วม เทพืน้ คสล. เปล่ียนหวัส้วม ปพูืน้กระเบือ้ง ติดกระจก อ่างล้างหน้า งานผนัง ฉาบปนูขัดมัน ทาสี เปล่ียน
บานประตูไม้โรงเรียนเถิน-ทา่ผา ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17686) 17686 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสีโรงเรียนบา้นนาต๋ม ต.บา้นกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 100,000              
 (17687) 17687 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ทาสี ร้ัว ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนบา้นก้อมหนองมุง ต .หวัเสือ อ.แม่ทะ จ.

ล้าปาง
100,000              

 (17688) 17688 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก   ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นมัว่ ต .ทุง่งาม อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง 100,000              
 (17689) 17689 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นนาแก้วประชารัฐ ต .นาแก้ว อ.

เกาะคา จ.ล้าปาง
150,000              

 (17690) 17690 ซ่อมแซมหอ้งประชุม โรงเรียนสพป.ล้าปาง เขต 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 300,000              
 (17691) 17691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

  
โรงเรียนบา้นสบฟา้ ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17692) 17692 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ต .แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.
ล้าปาง

150,000              

 (17693) 17693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนทุง่ฮ้ัววิทยา ต.ทุง่ฮ้ัว อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง 150,000              

 (17694) 17694 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นหนองนาว ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.
ล้าปาง

100,000              

 (17695) 17695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นทุง่ ต .แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง 100,000              

 (17696) 17696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นทุง่ปี ้ต .ทุง่ฮ้ัว อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง 100,000              

 (17697) 17697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น  โรงเรียนบา้นฮ่องล่ี ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 100,000              

 (17698) 17698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นปา่เหมีย้ง ต .แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน 
จ.ล้าปาง

100,000              

 (17699) 17699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นแม่ม่า ต.ทุง่ฮ้ัว อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง 100,000              

 (17700) 17700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน สพป.ล้าปาง เขต 3 โรงเรียนสพป.ล้าปาง เขต 3 ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 300,000              

 (17701) 17701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17702) 17702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นวังมน ต.ทุง่ฮ้ัว อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17703) 17703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น 
โรงเรียนอนุบาลแจ้หม่ ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

150,000              

 (17704) 17704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นสบลี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              



     หนา้ที ่747

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17705) 17705 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนบา้นดอนแก้ว ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
100,000              

 (17706) 17706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
 
โรงเรียนบา้นช่อฟา้สาขาบา้นแม่จอกฟา้ ต .ทุง่ผ่ึง อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17707) 17707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นหลวงแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17708) 17708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17709) 17709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นช่อฟา้ ต .ทุง่ผ่ึง อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 100,000              

 (17710) 17710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

150,000              

 (17711) 17711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
 โรงเรียนบา้นแม่หดี ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17712) 17712 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
 โรงเรียนบา้นทุง่ผ้ึง ต.ทุง่ผ่ึง อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17713) 17713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น   
โรงเรียนบา้นจ๋ง ต.ทุง่กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17714) 17714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
  โรงเรียนวังแก้ววิทยา ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

150,000              

 (17715) 17715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
 โรงเรียนบา้นทุง่ฮ้าง ต.ทุง่ผ่ึง อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17716) 17716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น    
โรงเรียนบา้นทุง่จี้ ต.ทุง่กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17717) 17717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นปา่แขม ต .วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17718) 17718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นหวัฝาย ต.ทุง่ผ่ึง อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17719) 17719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นทุง่ปง ต.ทุง่กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17720) 17720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นแม่สุขใน ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17721) 17721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ต.ทุง่ผ้ึง อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

150,000              

 (17722) 17722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นเฮ้ีย ต.ทุง่กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17723) 17723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นแม่สุขวังเหนือ ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17724) 17724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนชุมชนบา้นสา ต.บา้นสา อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              



     หนา้ที ่748

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17725) 17725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนปลายนาวิทยา ต.ทุง่กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
100,000              

 (17726) 17726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นหวัทุง่ ต .วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17727) 17727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นแปน้ ต.บา้นสา อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17728) 17728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บา้นทุง่กว๋าว) ต.ทุง่กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17729) 17729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นแม่พริก ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17730) 17730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นสาแพะ ต.บา้นสา อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17731) 17731 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นขอวิทยา ต.บา้นขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17732) 17732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นวังโปง่ ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

150,000              

 (17733) 17733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นใหม่เหล่ายาว ต.วิเชตนคร อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17734) 17734 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นทุง่สะแกง ต .บา้นขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17735) 17735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นก่อ ต.วังทรายค้า อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

150,000              

 (17736) 17736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นเปยีงใจ ต.ปงดอน อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17737) 17737 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นทุง่ส้าน ต.บา้นขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17738) 17738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นทุง่ฮี ต.วังทรายค้า อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17739) 17739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นปางดะ ต.บา้นขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17740) 17740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนวังทรายค้าวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ต.วังทรายค้า อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17741) 17741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นแม่ตา ต.ปงดอน อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17742) 17742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นปา่เหว ต.บา้นขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17743) 17743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นปงถ้า้ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17744) 17744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น  
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

150,000              



     หนา้ที ่749

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17745) 17745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนบา้นม่วง ต.บา้นขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
100,000              

 (17746) 17746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นเมืองตึง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17747) 17747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นเลาสู ต.ปงดอน อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17748) 17748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นแม่กองปนิ ต.บา้นขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17749) 17749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นแม่เย็น ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17750) 17750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นนางาม ต.เมืองมาย อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17751) 17751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นหนอง ต.บา้นขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17752) 17752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนวังทองวิทยา ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

150,000              

 (17753) 17753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นแม่เบนิ ต.เมืองมาย อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17754) 17754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นดอนแก้ว ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17755) 17755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนชุมชนบา้นใหม่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17756) 17756 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนไผ่งามวิทยา ต.เมืองมาย อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

150,000              

 (17757) 17757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นดอนไชย ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17758) 17758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นทพัปา่เส้า ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17759) 17759 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนทุง่คาวิทยา ต.แม่สุก อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

150,000              

 (17760) 17760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นทุง่โปง่ ต .เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17761) 17761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น    
โรงเรียนบา้นแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17762) 17762 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นน้้าจ้า ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17763) 17763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นศรีบญุเรือง ต.แม่สุก อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17764) 17764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
  โรงเรียนบา้นแพะ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              



     หนา้ที ่750

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17765) 17765 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนบา้นหนองกอก ต.แม่สุก อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
100,000              

 (17766) 17766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นทุง่ข่วง ต.ล้าปาง-เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17767) 17767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี ต.แม่สุก อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17768) 17768 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นกล้วย ต.หวัเมือง อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17769) 17769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนผาช่อวิทยา ต.แม่สุก อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

150,000              

 (17770) 17770 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นขาม ต.หวัเมือง อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17771) 17771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นปงคอบ ต.วิเชตนคร อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17772) 17772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นสวนดอกค้า ต.วิเชตนคร อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17773) 17773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นนาไหม้ ต.เมืองมาย อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17774) 17774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นถ้า้ ต.ทุง่กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17775) 17775 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

150,000              

 (17776) 17776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นต้นงุ้น ต.หวัเมือง อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17777) 17777 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นไร่ ต.หวัเมือง อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17778) 17778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นหวัเมือง ต.หวัเมือง อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000              

 (17779) 17779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสันมะเกลือ ต .วิเชตนคร อ.แจ้หม่ 
จ.ล้าปาง

100,000              

 (17780) 17780 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบา้นใหม่ผ้าขาว ต.วิเชตนคร อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000              

 (17781) 17781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนฝ้าเพดาน ก้าจัดปลวกโรงเรียนวัดช้างค้้า ต.มะกอก อ.ปา่ซาง 
จ.ล้าพนู

100,000              

 (17782) 17782 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดฮ่องกอก ต.อุโมงค์ อ.เมือง
ล้าพนู จ.ล้าพนู

100,000              

 (17783) 17783 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้ งานร้้ือถอนวัสดุมุงหลังครโรงเรียนวัด
บา้นเหล่า ต.บา้นเรือน อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17784) 17784 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเชตวันหนองหมู ต .อุโมงค์ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              
 (17785) 17785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา ไม้เชิงชาย

โรงเรียนบา้นต้นผ้ึง ต.เหมืองง่า อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู
100,000              



     หนา้ที ่751

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17786) 17786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ก มีมุข 4 ด้าน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดต้นโชค ต.เหมืองจี้ อ.เมือง

ล้าพนู จ.ล้าพนู
100,000              

 (17787) 17787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยไฟ ต .นครเจดีย์ อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              

 (17788) 17788 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ก และแบบสร้างเอง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดศรีบญุชู -วังไฮ ต.เวียงยอง 
อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู

100,000              

 (17789) 17789 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นโทกน้้ากัด ต .นครเจดีย์ อ.ปา่ซาง
 จ.ล้าพนู

100,000              

 (17790) 17790 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปา่เส้า ต.อุโมงค์ 
อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู

100,000              

 (17791) 17791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดสะแล่ง ต .มะเขือแจ้ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              

 (17792) 17792 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบคล้าย ป.1 ก ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้น
ศรีสุพรรณ ต.ประตูปา่ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู

100,000              

 (17793) 17793 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ป1ก (หอ้งสมุด)ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดทุง่ยาว ต .ศรีบวับาน อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              

 (17794) 17794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกองงาม ต.แม่แรง อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17795) 17795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดปา่บกุ ต.แม่แรง อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17796) 17796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.109/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นศรีย้อย ต .ต้นธง อ.เมืองล้าพนู จ.

ล้าพนู
150,000              

 (17797) 17797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานร้ือถอนฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแพะยันต์
ดอยแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ล้าพนู

150,000              

 (17798) 17798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก ผนังก่อคอนกรีต ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองผ้าขาว ต .น้้าดิบ
 อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17799) 17799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นมะเขือแจ้ ต .มะเขือแจ้ อ.เมือง
ล้าพนู จ.ล้าพนู

150,000              

 (17800) 17800 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดบา้นม้า ต .ศรีบวับาน อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 150,000              

 (17801) 17801 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก และอาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดหนองเหยีง ต .
หนองหนาม อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู

100,000              

 (17802) 17802 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 004 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลเมืองล้าพนู ต .อุโมงค์ อ.เมืองล้าพนู จ.
ล้าพนู

150,000              

 (17803) 17803 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหล่ายทา ต .ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.
ล้าพนู

100,000              

 (17804) 17804 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสะปุง๋ ต .ม่วงน้อย อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17805) 17805 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข และหอ้งส้วม ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดกู่เส้า ต .เหมืองจี้ อ.เมืองล้าพนู 

จ.ล้าพนู
100,000              

 (17806) 17806 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคาโรงเรียนบา้นหนอง
เกิด ต.ทา่ตุ้ม อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู

150,000              

 (17807) 17807 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่ซางน้อย ต .บา้นแปน้ อ.เมือง
ล้าพนู จ.ล้าพนู

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17808) 17808 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี งานประตูหน้าต่างโรงเรียน

วัดบา้นเรือน ต.บา้นเรือน อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู
100,000              

 (17809) 17809 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดน้้าพ ุต .ปา่สัก อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              
 (17810) 17810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบปฏรูิป เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้ เปล่ียนประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นโปง่รู ต .นคร

เจดีย์ อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู
150,000              

 (17811) 17811 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก และอาคารเอนกประสงค์ ทาสีโรงเรียนวัดสันต้นธง ต.ต้นธง อ.เมือง
ล้าพนู จ.ล้าพนู

100,000              

 (17812) 17812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 งานร้ือถอนผนัง ผนังก่อคอนกรีตบล็อค ฉาบปนู ทาสีโรงเรียนวัดน้้าดิบ 
ต.น้้าดิบ อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17813) 17813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสี เปล่ียนบานหน้าต่างโรงเรียนบา้นดอย
แก้ว ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล้าพนู

100,000              

 (17814) 17814 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก สองชั้น และอาคารเรียน แบบ ป1ก ชั้นเดียว ทาสีโรงเรียนบา้นเวียง
ยอง ต.เวียงยอง อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู

100,000              

 (17815) 17815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนต้าบลริมปงิ ต .ริมปงิ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 150,000              
 (17816) 17816 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก และอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นร้อง

เรือ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล้าพนู
150,000              

 (17817) 17817 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้ ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นดอยค้า ต .ทากาศ อ.แม่ทา จ.
ล้าพนู

150,000              

 (17818) 17818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ป .1 ก  ทาสีโรงเรียนบา้นดอนตอง ต .แม่แรง อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17819) 17819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นแม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              

 (17820) 17820 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ปพูืน้ วงกบประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดเหมืองง่า ต.เหมืองง่า อ.เมือง
ล้าพนู จ.ล้าพนู

150,000              

 (17821) 17821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารวันครู 2503  ฉาบปนู  ทาสีโรงเรียนบา้นฉางข้าวน้อย ต .ปา่ซาง อ.ปา่ซาง 
จ.ล้าพนู

100,000              

 (17822) 17822 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นศาลาแม่ทา ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.
ล้าพนู

100,000              

 (17823) 17823 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก และอาคารเอนกประสงค์  ทาสีโรงเรียนวัดพนัตาเกิน ต .ต้นธง อ.เมือง
ล้าพนู จ.ล้าพนู

100,000              

 (17824) 17824 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก ทาสีโรงเรียนวัดหว้ยม้าโก้ง ต.ปา่สัก อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              
 (17825) 17825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก   ทาสีโรงเรียนบา้นเหล่าปา่ก๋อย ต.น้้าดิบ อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 150,000              
 (17826) 17826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก   ทาสีโรงเรียนวัดปา่ตึงเชตวัน ต.เหมืองจี้ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              
 (17827) 17827 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบคล้าย ป.1 ก เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง เหล็กดัดโรงเรียนวัดจักรค้าภมิุข ต.

ต้นธง อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู
100,000              

 (17828) 17828 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนบานหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นปา่ตาล ต .ม่วงน้อย อ.ปา่ซาง 
จ.ล้าพนู

100,000              

 (17829) 17829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก  ปกูระเบือ้ง  ทาสีโรงเรียนวัดชัยสถาน ต .อุโมงค์ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              

 (17830) 17830 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก   ทาสีโรงเรียนวัดนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17831) 17831 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก  และอาคารเรียน สปช.102/26ทาสีโรงเรียนวัดอรัญญาราม ต.ทาสบ

เส้า อ.แม่ทา จ.ล้าพนู
100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17832) 17832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนประตูหน้าต่างบานเล่ือน ทาสีโรงเรียนวัดปา่สัก ต.บา้นธิ อ.

บา้นธิ จ.ล้าพนู
150,000              

 (17833) 17833 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก  ทาสีโรงเรียนบา้นสันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              
 (17834) 17834 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานเหล็กดัด ทาสีโรงเรียนบา้นปงแม่ลอบ ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่

ทา จ.ล้าพนู
150,000              

 (17835) 17835 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก   ทาสีโรงเรียนวัดศรีบงัวัน ต.ริมปงิ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              
 (17836) 17836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นปงแม่ลอบ สาขาหว้ยฮ่อม ต .ทา

แม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ล้าพนู
100,000              

 (17837) 17837 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 004  ทาสีโรงเรียนวัดสันปา่สัก ต.ปา่สัก อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 150,000              
 (17838) 17838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก   ทาสีโรงเรียนบา้นปา่รกฟา้ ต .น้้าดิบ อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17839) 17839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก  และอาคาร ป.1ข ฉาบปนู ทาสีโรงเรียนวัดสันทราย ต.บา้นธิ อ.บา้นธิ 

จ.ล้าพนู
100,000              

 (17840) 17840 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก  ทาสีอาคาร ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งน้้า ท้ากันสาดโรงเรียนบา้นดงสารภ ี
ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล้าพนู

100,000              

 (17841) 17841 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ส้วม  ทาสี เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นจ้าบอน ต .ศรีบวับาน อ.เมืองล้าพนู จ.
ล้าพนู

100,000              

 (17842) 17842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสีโรงเรียนวัดวังกู่ ต .น้้าดิบ อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17843) 17843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป .1 ก ทาสีโรงเรียนบา้นเหมืองลึก ต.ทาทุง่หลวง อ.แม่ทา จ.ล้าพนู 100,000              
 (17844) 17844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก  ทาสีโรงเรียนวัดหนองหล่ม ต.ศรีบวับาน อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              
 (17845) 17845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 004  ทาสีโรงเรียนบา้นประตูปา่ ต.ประตูปา่ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              
 (17846) 17846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ต.บา้นธิ อ.บา้นธิ จ.ล้าพนู 100,000              
 (17847) 17847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป.1 ก และร้ัว  ทาสีโรงเรียนวัดบา้นก้อง ต.ปากบอ่ง อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17848) 17848 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 505 ทาสีโรงเรียนอนุบาลล้าพนู ต.ในเมือง อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 200,000              
 (17849) 17849 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก เปล่ียนฝ้าเพดาน กระเบือ้งหลังคา ไม้เชิงชายโรงเรียนบา้นผาต้ัง ต .

ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล้าพนู
100,000              

 (17850) 17850 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปล่ียนสุขภณัฑ์  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยอ้อ ต .น้้าดิบ อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17851) 17851 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนสุขภณัฑ์  ทาสีโรงเรียนบา้นทาสองทา่ ต .ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล้าพนู 100,000              

 (17852) 17852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง  ทาสีโรงเรียนบา้นทาปา่เปา ต .ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล้าพนู 100,000              

 (17853) 17853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26   ทาสีโรงเรียนบา้นล้องหนองหอย ต.ปา่ซาง อ.ปา่
ซาง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17854) 17854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช . 201/26 ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบอ่โจง ต.หนองหนาม อ.เมือง
ล้าพนู จ.ล้าพนู

100,000              

 (17855) 17855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง  บว้ฝ้าเพดาน  รางน้้าฝน เทพืน้คอนกรีต 
โรงเรียนบา้นสันปา่เหยีง ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู

150,000              

 (17856) 17856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝ้าเพดาน บานหน้าต่าง  ปพูืน้กระเบือ้ง  ทาสีโรงเรียนบา้นปา่ซาง ต .ปา่
ซาง อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17857) 17857 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา  เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่  ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้น
เหมืองจี้ ต.เหมืองจี้ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู

100,000              

 (17858) 17858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นไร่ดง ต .น้้าดิบ อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17859) 17859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง  โรงเรียนบา้นสวนหลวง ต .ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ล้าพนู 100,000              
 (17860) 17860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานประตู  ทาสี โรงเรียนวัดปากล้อง ต .น้้าดิบ อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17861) 17861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง  ทาสี  งานเหล็กโรงเรียนวัดทากาศ ต .ทากาศ อ.แม่ทา จ.

ล้าพนู
100,000              

 (17862) 17862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง  ทาสี เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นปงแม่ลอบ 
สาขาหอ้งเรียนบา้นหว้ยเหีย้ะ ต .ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ล้าพนู

100,000              

 (17863) 17863 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง  รางน้้าโรงเรียนบา้นปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง ต .ทาแม่ลอบ
 อ.แม่ทา จ.ล้าพนู

100,000              

 (17864) 17864 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นน้้าย้อย ต .นครเจดีย์ อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17865) 17865 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ยางแสฟลัทโ์รงเรียนวัดสันคะยอม ต .มะเขือแจ้ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 150,000              
 (17866) 17866 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นฮ่องกอม่วง ต .มะเขือแจ้ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              
 (17867) 17867 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดปา่ตึง-หว้ยยาบ ต.หว้ยยาบ อ.บา้นธิ จ.ล้าพนู 150,000              
 (17868) 17868 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว โรงเรียนวัดปา่ยาง ต .ริมปงิ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              
 (17869) 17869 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนวัดบา้นไร่ ต.ม่วงน้อย อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17870) 17870 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดเหมืองกวัก ต .มะเขือแจ้ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              
 (17871) 17871 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน บล็อคทางเทา้โรงเรียนบา้นหนองบวั ต .ทา่ตุ้ม อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17872) 17872 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นศรีบญุยืน-วังทอง ต.เหมืองง่า อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              
 (17873) 17873 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหนองหนาม ต.หนองหนาม อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              
 (17874) 17874 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบา้นแจ่ม ต .มะเขือแจ้ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              
 (17875) 17875 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดหนองซิว ต.ปา่สัก อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 150,000              
 (17876) 17876 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตบล็อค ปรับพืน้สนามโรงเรียนบา้นแม่เมย ต .ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ล้าพนู 100,000              
 (17877) 17877 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหว้ยส้ม ต .เหมืองจี้ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              
 (17878) 17878 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบา้นธิ ต .บา้นธิ อ.บา้นธิ จ.ล้าพนู 100,000              
 (17879) 17879 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดหว้ยยาบ ต .หว้ยยาบ อ.บา้นธิ จ.ล้าพนู 100,000              
 (17880) 17880 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว โรงเรียนบา้นหว้ยไซ ต .หว้ยยาบ อ.บา้นธิ จ.ล้าพนู 150,000              
 (17881) 17881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน หอ้งน้้า เปล่ียนสุขภณัฑ์ ปพูืน้กระเบือ้ง ประตู หน้าต่างโรงเรียนสพป .ล้าพนู 

เขต 1 ต.ศรีย้อย อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู
300,000              

 (17882) 17882 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนวัดปา่แดด ต .เวียงยอง อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 100,000              
 (17883) 17883 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ประตู หน้าต่าง โรงเรียนวัดสันมะกรูด ต.บา้นแปน้ อ.เมือง

ล้าพนู จ.ล้าพนู
100,000              

 (17884) 17884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เปล่ียนฝ้าเพดาน ทางเทา้ปบูล็อคโรงเรียนบา้นหนองช้างคืน ต .หนองช้าง
คืน อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู

150,000              

 (17885) 17885 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมนักเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง  ทาสี เปล่ียนสุขภณัฑ์ บานประตูโรงเรียนวัดขี้เหล็ก ต .บา้นกลาง 
อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู

150,000              

 (17886) 17886 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ทาสีโรงเรียนวัดหนองสมณะ ต.นครเจดีย์ อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17887) 17887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบา้นดอน ต .แม่แรง อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17888) 17888 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 เปล่ียนบานประตู หน้าต่างโรงเรียนต้าบลบา้นแปน้ ต.บา้น

แปน้ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู
150,000              

 (17889) 17889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ก งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทุง่ข้าวหาง ต .ตุะเคียนปม อ.
ทุง่หวัช้าง จ.ล้าพนู

100,000              



     หนา้ที ่755

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17890) 17890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก(2519) งานหลังคา กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นปวงค้า (ประชาอุทศิ) ต.

ล้ี อ.ล้ี จ.ล้าพนู
150,000              

 (17891) 17891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานพืน้ (พืน้ขัดหยาบ) และงานหลังคา (กระเบือ้งลอนคู่)โรงเรียนบา้นนากลาง
 ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล้าพนู

100,000              

 (17892) 17892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดง ต .ทุง่หวัช้าง อ.ทุง่
หวัช้าง จ.ล้าพนู

150,000              

 (17893) 17893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 งานหลังคา กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นหนองสูน ต .หนองปลาสวาย 
อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17894) 17894 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ก (พ.ศ. 2516) งานพืน้ กระเบือ้งปพูืน้โรงเรียนชุมชนบา้นวังดิน ต .ล้ี อ.ล้ี จ.ล้าพนู 150,000              
 (17895) 17895 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสี ภายนอกและภายในโรงเรียนบา้นหว้ยแทง ต .ปา่พลู อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู 100,000              

 (17896) 17896 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหว้ยหละ ต .ปา่พลู อ.บา้นโฮ่ง จ.
ล้าพนู

150,000              

 (17897) 17897 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 หอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์และหอ้งปฏบิติัการทางภาษา งานพืน้ ปู
พืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นต้นผ้ึง ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17898) 17898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  งานพืน้ คอนกรีตกล๊อกปพูืน้โรงเรียนบา้นสันปเูลย ต .ศรีเต้ีย อ.บา้นโฮ่ง จ.
ล้าพนู

150,000              

 (17899) 17899 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหว้ยโปง่ ต .บา้นปวง อ.ทุง่หวัช้าง จ.ล้าพนู 100,000              

 (17900) 17900 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต.ตะเคียนปม อ.ทุง่หวั
ช้าง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17901) 17901 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ก  งานหลังคา กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นฮ่อมต้อ ต .ล้ี อ.ล้ี จ.ล้าพนู 150,000              
 (17902) 17902 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 และ ป1ก งานทาสีภายนอกโรงเรียนบา้นแม่หาด ต .ปา่พลู อ.บา้นโฮ่ง จ.

ล้าพนู
100,000              

 (17903) 17903 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบองค์การ(2520) งานหลังคา ,ฝ้าเพดาน, งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบ และงาน
ประตูโรงเรียนบา้นสันปา่สัก ต.แม่ตืน อ.ล้ี จ.ล้าพนู

100,000              

 (17904) 17904 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นวังมน ต .แม่ตืน อ.ล้ี จ.ล้าพนู 100,000              
 (17905) 17905 ถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตรโรงเรียนบา้นแม่บอน ต.บา้นปวง อ.ทุง่หวัช้าง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17906) 17906 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ป1ก (2517) และอาคารเอนกประสงค์ งานประตู ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ และงาน

หลังค่ กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นหว้ยแพง่ ต .บา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู
100,000              

 (17907) 17907 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบ งานฝาผนัง งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบา้น
โฮ่ง ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล้าพนู

100,000              

 (17908) 17908 ซ่อมแซมถนน คสล.เสริมเหล็ก หนา 12 ซม. กว้าง 4 เมตร จ้านวน 240 ตร.ม.โรงเรียนบา้นทา่ช้าง ต.หนองล่อง 
อ.เวียงหนองล่อง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17909) 17909 ปรับปรุงซ่อมแซมร่ัวโรงเรียน  ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นล้องเครือกวาว ต.หนอง
ยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17910) 17910 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นก้อจัดสรร ต.ก้อ อ.ล้ี จ.ล้าพนู 150,000              
 (17911) 17911 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน งานผิวจราจร คสล. หนา 12 ซม.โรงเรียนบา้นแม่ปอ้ก ต.ศรีวิชัย อ.ล้ี จ.ล้าพนู 150,000              
 (17912) 17912 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน ถนน คลส . หนา 12 ซม. กว้าง 5 เมตร เสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 

มม.โรงเรียนบา้นฮ่ัว ต.นาทราย อ.ล้ี จ.ล้าพนู
100,000              



     หนา้ที ่756

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17913) 17913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา หลังคาเมทลัซีทหนา 0.35 มม. ติดชนวนกันความร้อนโรงเรียนวัด

วังสะแกง ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล้าพนู
100,000              

 (17914) 17914 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานพืน้ ผนัง้ก่อคอนกรีตบล๊อก และงานหลังคา หลังเมทลัซีท หนา 0.35 มม.
ติดชนวนกันความร้อนโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าดิบ ต.บา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17915) 17915 1.ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบ
2.ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม งานหลังคา กระเบือ้งลอนคู่ 
3.ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ร้ัวมาตรฐานแบบลวดหนาม 7 เส้น และทาสีร้ัว
โรงเรียนบา้นดอยแดน ต.เหล่ายาว อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17916) 17916 1.ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 201/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
2. ก่อสร้างเสาธงมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.นาทราย อ.ล้ี จ.ล้าพนู

150,000              

 (17917) 17917 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานพืน้ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองเขียด ต .หนองปลาสวาย อ.
บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17918) 17918 ปรับปรุงถนน คอนกรีตกล๊อกปพูืน้ถนนโรงเรียนบา้นหว้ยแหน ต .ปา่ไผ่ อ.ล้ี จ.ล้าพนู 100,000              
 (17919) 17919 ปรับปรุงซ่อมแซม 1.อาคารเรียน แบบ ป.017 งานทาสีภายใน 2. อาคารเรียนแบบ สปช.105/2529 เปล่ียนฝ้า

กระเบือ้งซีเมนต์โรงเรียนวัดวังหลวง ต.ปา่พลู อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู
100,000              

 (17920) 17920 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองปลาสะวาย ต .หนองปลาสวาย 
อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู

150,000              

 (17921) 17921 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียน งานทาสีภายใน -ภายนอก และงานประตูโรงเรียนวัดร้องธาร ต .วังผาง อ.
เวียงหนองล่อง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17922) 17922 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ก งานทาสีโรงเรียนบา้นปา่พลู ต.ปา่พลู อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17923) 17923 ซ่อมแซมโรงอาหาร  ชั้นวางอาหาร ทาสีโรงเรียนบา้นโฮ่งศีลาภรณ์ ต .บา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17924) 17924 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ข  งานผนัง ผนังบอุัดยาง และทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นปา่จี้ ต .ปา่ไผ่ อ.ล้ี จ.

ล้าพนู
100,000              

 (17925) 17925 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นนาเล่ียง ต .นาทราย อ.ล้ี จ.ล้าพนู 150,000              
 (17926) 17926 ซ่อมแซมโรงอาหาร งานโครงสร้าง ผนัง และงานหลังคาโรงเรียนบา้นหล่ายทา่ ต .ปา่ไผ่ อ.ล้ี จ.ล้าพนู 100,000              
 (17927) 17927 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบา้นศรีเต้ีย ต.ศรีเต้ีย อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17928) 17928 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบวก ต .ดงด้า อ.ล้ี จ.ล้าพนู 100,000              
 (17929) 17929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 (2521) งานพืน้ เปล่ียนพืน้ไม้และทาน้้ามันวานิชเงาโรงเรียนบา้นหว้ย

ปนัจ๊อย ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล้าพนู
100,000              

 (17930) 17930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานทาสีภายนอกอาคารโรงเรียนบา้นปาง ต .ศรีวิชัย อ.ล้ี จ.ล้าพนู 100,000              
 (17931) 17931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ข  งานหลังคา กระเบือ้งลอนคู่ และงานเพดาน ฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบ

โรงเรียนบา้นผาลาด ต.นาทราย อ.ล้ี จ.ล้าพนู
150,000              

 (17932) 17932 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานพืน้ กระเบือ้งปพูืน้โรงเรียนบา้นม่วงสามป ีต .ล้ี อ.ล้ี จ.ล้าพนู 150,000              
 (17933) 17933 ปรัปบปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นหว้ยกาน ต .บา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง

 จ.ล้าพนู
100,000              

 (17934) 17934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงอาหาร ก่อผนังโรงเรียนบา้นไม้สลี ต .ตะเคียนปม อ.ทุง่หวัช้าง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17935) 17935 1.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานร้ัว ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง(รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม) 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนวัดบา้นดง ต .วังผาง อ.เวียง
หนองล่อง จ.ล้าพนู

150,000              

 (17936) 17936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29และอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ปพูืน้กระเบือ้ง
เคลือบโรงเรียนบา้นโปง่แดง ต .ทุง่หวัช้าง อ.ทุง่หวัช้าง จ.ล้าพนู

150,000              



     หนา้ที ่757

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17937) 17937 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ก งานหลังคา กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนวัดหนองยวง ต .หนองยวง อ.เวียงหนอง

ล่อง จ.ล้าพนู
100,000              

 (17938) 17938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 งานบผุนังหอ้งเรียน และงานทาสี ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนชุมชนบา้นแม่ตืน 
ต.แม่ตืน อ.ล้ี จ.ล้าพนู

150,000              

 (17939) 17939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นแม่แสม ต .
ตะเคียนปม อ.ทุง่หวัช้าง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17940) 17940 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 103/26 งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบ 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรเ้ยน 10526 เปล่ียนรางน้้าและทอ่รับน้้าฝนโรงเรียนบา้นปา่คา ต .ดงด้า อ.ล้ี จ.ล้าพนู

100,000              

 (17941) 17941 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นแม่ลาน ต.แม่ลาน อ.ล้ี จ.ล้าพนู 100,000              
 (17942) 17942 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา  อาคารเรียน สปช .105/29 และอาคารเรียน สปช.105/29 พเิศษ งานเหล็กดัด 

ประตู และหน้าต่างโรงเรียนบา้นเหล่ายาว ต.เหล่ายาว อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู
150,000              

 (17943) 17943 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นวงศ์ษาพฒันา ต.แม่ตืน อ.ล้ี จ.ล้าพนู 100,000              
 (17944) 17944 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป1ก งานหลังคา งานเพดาน งานฉาบฝาผนัง งานทาสี และระบบสุขาภบิาล

โรงเรียนบา้นไม้ตะเคียน ต.ตะเคียนปม อ.ทุง่หวัช้าง จ.ล้าพนู
150,000              

 (17945) 17945 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  และงานหลังคา กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียน
บา้นดงสักงาม ต.ปา่ไผ่ อ.ล้ี จ.ล้าพนู

100,000              

 (17946) 17946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแม่เทย ต .แม่ตืน อ.ล้ี จ.ล้าพนู 150,000              
 (17947) 17947 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งพยาบาล งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบ งานผนัง งานทาสีและงานระบบไฟฟา้

โรงเรียนบา้นหนองมะล้อหว้ยทรายขาว ต .แม่ลาน อ.ล้ี จ.ล้าพนู
100,000              

 (17948) 17948 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นปวง ต .บา้นปวง อ.ทุง่หวัช้าง จ.ล้าพนู 150,000              
 (17949) 17949 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยปงิ ต .บา้นปวง อ.ทุง่หวัช้าง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17950) 17950 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบป1ก งานเปล่ียนฝ้าเพดาน และอาคารเอนกประสงค์   สปช. 206/26 งาน

หลังคา งานพืน้ปกูระเบือ้ง และงานทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนบา้นสันวิไล ต.แม่ตืน อ.ล้ี จ.ล้าพนู
150,000              

 (17951) 17951 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.604/45 งานหลังคา งานผนัง งานฉาบปนู งานสุขภณัฑ์ และงานระบบสุขาภบิาล
โรงเรียนบา้นดอนมูล ต.บา้นปวง อ.ทุง่หวัช้าง จ.ล้าพนู

150,000              

 (17952) 17952 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ICT สปช. 105/29 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนบา้นปา่ไผ่ ต .ปา่ไผ่ อ.ล้ี
 จ.ล้าพนู

150,000              

 (17953) 17953 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วม งานพืน้ กระเบือ้งปพูืน้ และงานสุขภณัฑ์ ระบบประปาโรงเรียนบา้นปางส้าน ต .ดงด้า 
อ.ล้ี จ.ล้าพนู

100,000              

 (17954) 17954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นแม่แนต ต .แม่ตืน
 อ.ล้ี จ.ล้าพนู

100,000              

 (17955) 17955 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานหลังคา หลังคาเมทลัซีทโรงเรียนบา้นทา่หลุก ต .หนองล่อง อ.เวียงหนอง
ล่อง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17956) 17956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก งานหลังคา กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นเหล่าดู่ ต .หนองยวง อ.เวียง
หนองล่อง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17957) 17957 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานติดเหล็กดัดหอ้งเรียน และร้ัวโรงเรียน โรงเรียนบา้นทุง่หวัช้าง ต .ทุง่หวัช้าง อ.
ทุง่หวัช้าง จ.ล้าพนู

150,000              

 (17958) 17958 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอนุบาล งานหลังคา งานสุขภณัฑ์ งานระบบไฟฟา้ ประปาโรงเรียนบา้นแม่กองวะ ต .
แม่ลาน อ.ล้ี จ.ล้าพนู

100,000              



     หนา้ที ่758

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17959) 17959 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหว้ยหา้ง ต .ตะเคียนปม อ.ทุง่หวัช้าง จ.

ล้าพนู
100,000              

 (17960) 17960 สร้างถนน คสล. ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ ์ต .นาทราย อ.ล้ี จ.ล้าพนู 200,000              
 (17961) 17961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ต.ทุง่หวัช้าง อ.ทุง่หวัช้าง จ.

ล้าพนู
150,000              

 (17962) 17962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป003  งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยหา้ ต .บา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู 150,000              
 (17963) 17963 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (หอ้งประชุม ) เปล่ียนโครงหลังคา เปน็เหล็กโรงเรียนสพป.ล้าพนู เขต 2 ต.

บา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู
300,000              

 (17964) 17964 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข  เปล่ียนผนังอาคารไม้  และทาสีอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียน
บา้นหว้ยหญ้าไซ ต.ดงด้า อ.ล้ี จ.ล้าพนู

100,000              

 (17965) 17965 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป1ก และ ป1ข งานทาสีภายในและภายนอกโรงเรียนบา้นหว้ยบง ต .ศรีวิชัย อ.ล้ี 
จ.ล้าพนู

100,000              

 (17966) 17966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารไม้ งานหลังคา กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นแม่ปนัเดง ต .ทุง่หวัช้าง อ.ทุง่หวัช้าง จ.ล้าพนู 100,000              

 (17967) 17967 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา เปล่ียนโครงหลังคาโรงเรียนวัดบา้นเวียงหนองล่อง ต .
วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17968) 17968 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ก งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นหนองหลัก ต .ตะเคียนปม อ.
ทุง่หวัช้าง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17969) 17969 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  งานฝ้าเพดาน เปล่ียนรางรับน้้าฝนโรงเรียนบา้นแม่ปอ้กใน ต .ศรีวิชัย
 อ.ล้ี จ.ล้าพนู

100,000              

 (17970) 17970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานมุมหลังคา  งานทาสี งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นผาต้าย ต .แม่ลาน
 อ.ล้ี จ.ล้าพนู

100,000              

 (17971) 17971 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ข ปพูืน้กระเบือ้ง ส้วมนักเรียนชาย เปลียนสุขภณัฑ์ งานหลังคา โรงเรียนบา้นไร่
 ต.แม่ตืน อ.ล้ี จ.ล้าพนู

100,000              

 (17972) 17972 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป1ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยงูสิงห ์ต .ตะเคียนปม อ.ทุง่หวัช้าง 
จ.ล้าพนู

100,000              

 (17973) 17973 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหน้าต่าง และงานร้ัวโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 
(บา้นทุง่โปง่) ต.เหล่ายาว อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู

100,000              

 (17974) 17974 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ปพูืน้อิฐบล๊อคโรงเรียนบา้นม่วงโตน ต .เหล่ายาว อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู 100,000              
 (17975) 17975 ทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงภมุิทศัน์ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นนาทราย ต .นาทราย อ.ล้ี จ.ล้าพนู 100,000              

 (17976) 17976 อาคารเรีนน สปช.105/29
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสงเปอืย ต .ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย

150,000              

 (17977) 17977 อาคารเรียน ป.1 ซ.
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นสูบ ต.น้้าสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

150,000              

 (17978) 17978 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
- งานถนนโรงเรียนบา้นโพน ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000              

 (17979) 17979 อาคารเรียน ป.1 ซ.
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปางคอม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (17980) 17980 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26

- งานปกูระเบือ้ง
- งานผนังโรงเรียนบา้นกกดู่ ต .กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย

150,000              

 (17981) 17981 ปรับปรุงซ่อมแซม
- งานฝ้าเพดาน
- งานถนน
- งานปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นคกเว้า ต .หาดคัมภร์ี อ.ปากชม จ.เลย

100,000              

 (17982) 17982 ปรับปรุงซ่อมแซม
- งานถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นสะอาดลายเหนือ ต .น้้าสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

150,000              

 (17983) 17983 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบา้นสงาว ต .หว้ยพชิัย อ.ปากชม จ.เลย 150,000              
 (17984) 17984 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

- งานถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นคอนสา ต .เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
150,000              

 (17985) 17985 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหว้ยนา ต .เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 100,000              
 (17986) 17986 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ.

- งานหลังคาโรงเรียนบา้นนากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ทา่ล่ี จ.เลย
100,000              

 (17987) 17987 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นปากมัง่หว้ยทบัช้าง ต .หาดคัมภร์ี อ.ปากชม จ.เลย

100,000              

 (17988) 17988 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาค้อ ต .ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

150,000              

 (17989) 17989 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
- งานถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นน้้าพาน ต .อาฮี อ.ทา่ล่ี จ.เลย

100,000              

 (17990) 17990 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
- งานถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นคกไผ่ ต .ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

100,000              

 (17991) 17991 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยขอบหว้ยเหยีม ต .หาดคัมภร์ี อ.ปากชม จ.เลย

150,000              

 (17992) 17992 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้
- งานเทพืน้
- งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่ข้าวหลาม ต .นาโปง่ อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (17993) 17993 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
- งานถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองผือ ต .หนองผือ อ.ทา่ล่ี จ.เลย

100,000              

 (17994) 17994 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นเชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย

150,000              

 (17995) 17995 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
- งานถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นน้้ากระโทม ต .ทา่ล่ี อ.ทา่ล่ี จ.เลย

100,000              

 (17996) 17996 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรึตโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน 'ปทมุมาสงเคราะห์' ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 200,000              
 (17997) 17997 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนจักรพงษบ์า้นหว้ยเทยีน ต .ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 100,000              
 (17998) 17998 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยหนิขาว ต .หว้ยพชิัย อ.ปากชม จ.เลย 150,000              
 (17999) 17999 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหาดเบีย้ ต .ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 100,000              
 (18000) 18000 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นใหม่ ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 150,000              
 (18001) 18001 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นแก่งมี ้ต .นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18002) 18002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานหลังคาโรงเรียนบา้นเลิง ต.หว้ยบอ่ซืน อ.ปากชม จ.เลย
100,000              

 (18003) 18003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกกทอง ต .กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย

150,000              

 (18004) 18004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นปากชม ต .ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

150,000              

 (18005) 18005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยพชิัย ต .หว้ยพชิัย อ.ปากชม จ.เลย

150,000              

 (18006) 18006 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นโสกวิทยาคาร ต .เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย

150,000              

 (18007) 18007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนัง
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยอาลัย ต .ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย

150,000              

 (18008) 18008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบา้นก้าพี ้ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18009) 18009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองดอกบวั ต .น้้าสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18010) 18010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหว้ยซวกคกเลาใต้ ต .เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

150,000              

 (18011) 18011 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนภริมย์ภกัดีบา้นหว้ยสีดา ต .หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย 100,000              
 (18012) 18012 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นชลประทาน ต .ทา่ล่ี อ.ทา่ล่ี จ.เลย 100,000              
 (18013) 18013 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยโตก ต .นาโปง่ อ.เมืองเลย จ.เลย 100,000              
 (18014) 18014 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟตุบอลโรงเรียนบา้นทา่ล่ี ต .ทา่ล่ี อ.ทา่ล่ี จ.เลย 150,000              
 (18015) 18015 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นนาเบน ต .เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 100,000              
 (18016) 18016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหาดคัมภร์ี ต .หาดคัมภร์ี อ.ปากชม จ.เลย
100,000              

 (18017) 18017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นน้้าพร ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

150,000              

 (18018) 18018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบา้นหว้ยเหล็ก ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18019) 18019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นปากยาง ต .น้้าแคม อ.ทา่ล่ี จ.เลย

100,000              

 (18020) 18020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นเมีย่ง ต .หนองผือ อ.ทา่ล่ี จ.เลย

100,000              

 (18021) 18021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นคกมาด ต .เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000              

 (18022) 18022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นขอนแก่น ต.หนองผือ อ.ทา่ล่ี จ.เลย

100,000              

 (18023) 18023 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นหาดพระ ต.หนองผือ อ.ทา่ล่ี จ.เลย 100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (18024) 18024 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานผนัง
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่บม ต .เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000              

 (18025) 18025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นร่องไผ่ ต.โคกใหญ่ อ.ทา่ล่ี จ.เลย

100,000              

 (18026) 18026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่มะนาว ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18027) 18027 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นทรัพย์มงคล ต.นาดินด้า อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18028) 18028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยกระทงิ ต .กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18029) 18029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคา
- งานพืน้
- งานทาสีโรงเรียนร่มเกล้าบา้นชมเจริญ ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย

150,000              

 (18030) 18030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานทาสี
- งานผนังโรงเรียนบา้นนาโม้ ต.หาดคัมภร์ี อ.ปากชม จ.เลย

100,000              

 (18031) 18031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบา้นธาตุ) ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย

150,000              

 (18032) 18032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบา้นปากเนียม ต .หว้ยพชิัย อ.ปากชม จ.เลย

100,000              

 (18033) 18033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโปง่ ต .นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18034) 18034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนัง
- งานสีโรงเรียนบา้นวังขาม ต.ทา่ล่ี อ.ทา่ล่ี จ.เลย

100,000              

 (18035) 18035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยตาด ต .นาดอกค้า อ.นาด้วง จ.เลย

150,000              

 (18036) 18036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโปง่ปา่ต้ิว ต .กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18037) 18037 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นตูบโกบ ต .กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18038) 18038 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแหล่งควาย ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18039) 18039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นส้าน ต .น้้าหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18040) 18040 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นภสูวรรค์ ต .เส้ียว อ.เมืองเลย จ.เลย 100,000              
 (18041) 18041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานหลังคา
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพนปา่แดง ต .เส้ียว อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              



     หนา้ที ่762

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18042) 18042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานผนังโรงเรียนบา้นวังอาบช้างมิตรภาพที ่141 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
100,000              

 (18043) 18043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบา้นปากปดั ต .หว้ยพชิัย อ.ปากชม จ.เลย

100,000              

 (18044) 18044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาแขม ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18045) 18045 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นวังยาว ต .นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย 100,000              
 (18046) 18046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นน้้าคิว ต.เส้ียว อ.เมืองเลย จ.เลย
100,000              

 (18047) 18047 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานประตูเหล็กโรงเรียนบา้นหนองบง ต.น้้าทนู อ.ทา่ล่ี จ.เลย

100,000              

 (18048) 18048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นหวัแก่ง ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000              

 (18049) 18049 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นตาดซ้อ ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000              

 (18050) 18050 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นน้้าภ ูต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

150,000              

 (18051) 18051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย

150,000              

 (18052) 18052 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นนาโคก ต .ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 150,000              
 (18053) 18053 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นก้างปลา ต .ชัยพฤกษ ์อ.เมืองเลย จ.เลย 150,000              
 (18054) 18054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานปพูืน้กระเบีอ้งโรงเรียนบา้นเพยีซ้าพวุิทยา ต .น้้าสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
100,000              

 (18055) 18055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดาน
- งานผนังโรงเรียนบา้นนาปา่หนาด ต .เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000              

 (18056) 18056 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นยาง ต .ทา่ล่ี อ.ทา่ล่ี จ.เลย

150,000              

 (18057) 18057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบา้นหนองปกติ ต.อาฮี อ.ทา่ล่ี จ.เลย

100,000              

 (18058) 18058 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นบวกอ่าง ต .โคกใหญ่ อ.ทา่ล่ี จ.เลย 100,000              
 (18059) 18059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นชมน้อย ต .ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย
100,000              

 (18060) 18060 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นแสนส้าราญ ต .จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย 100,000              
 (18061) 18061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นนาด้วง ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
150,000              

 (18062) 18062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นไร่ทาม ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18063) 18063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาสีสลากกินแบง่สงเคราะหท์ี ่59 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย

150,000              

 (18064) 18064 ปรับปรุงร้ัวคอนกรึตโรงเรียนบา้นนาดินด้า ต.นาดินด้า อ.เมืองเลย จ.เลย 150,000              



     หนา้ที ่763

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18065) 18065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานหลังคา
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่ดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000              

 (18066) 18066 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นสาระแพ ต .หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย 100,000              
 (18067) 18067 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นทา่เปบิ ต .กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย 100,000              
 (18068) 18068 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานหลังคาโรงเรียนบา้นแก้วเมธี ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
100,000              

 (18069) 18069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นราษฎร์ประดิษฐ์ ต .นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

100,000              

 (18070) 18070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้ามี ต .น้้าทนู อ.ทา่ล่ี จ.เลย

100,000              

 (18071) 18071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนิต้ัง ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000              

 (18072) 18072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่ข้ามโพนสว่าง ต .ชัยพฤกษ ์อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18073) 18073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นหวัฝาย ต .ชัยพฤกษ ์อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18074) 18074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคา
- งานผนังโรงเรียนบา้นทา่บุง่ ต .ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18075) 18075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดาน
- งานผนังโรงเรียนบา้นคกง้ิว ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000              

 (18076) 18076 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้
- งานคอนกรีตโรงเรียนบา้นเชียงคาน 'วิจิตรวิทยา' ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

150,000              

 (18077) 18077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนสว่าง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000              

 (18078) 18078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเส้ียว ต .เส้ียว อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18079) 18079 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นสวนกล้วย ต .กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย 100,000              
 (18080) 18080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองนาทราย ต .นาดินด้า อ.เมืองเลย จ.เลย
100,000              

 (18081) 18081 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นวังโปง่ทา่วังแคน ต .ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 100,000              
 (18082) 18082 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นปากหมาก ต .ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 100,000              
 (18083) 18083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าสวยภกัดี ต .ทา่สะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
100,000              

 (18084) 18084 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต .โคกใหญ่ อ.ทา่ล่ี จ.เลย 150,000              
 (18085) 18085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองหญ้าไซ ต .นาดินด้า อ.เมืองเลย จ.เลย 150,000              
 (18086) 18086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานหลังคาโรงเรียนบา้นโพน ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย
100,000              

 (18087) 18087 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนชุมชนบา้นอาฮี ต.อาฮี อ.ทา่ล่ี จ.เลย 100,000              



     หนา้ที ่764

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18088) 18088 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต .นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย
150,000              

 (18089) 18089 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาดอกค้า ต.นาดอกค้า อ.นาด้วง จ.เลย

150,000              

 (18090) 18090 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นขอนแก่นหนองบอน ต .นาโปง่ อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18091) 18091 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบา้นแก่งม่วง ต.น้้าทนู อ.ทา่ล่ี จ.เลย

100,000              

 (18092) 18092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังเปง่ ต .น้้าทนู อ.ทา่ล่ี จ.เลย

100,000              

 (18093) 18093 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยคัง ต.อาฮี อ.ทา่ล่ี จ.เลย

100,000              

 (18094) 18094 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝาเพดานโรงเรียนบา้นแก่งปลาปก ต .ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย

150,000              

 (18095) 18095 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นกกชุมแสง ต .นาโปง่ อ.เมืองเลย จ.เลย 100,000              
 (18096) 18096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต.นาดินด้า อ.เมืองเลย จ.เลย
100,000              

 (18097) 18097 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นต้ิวน้อย ต .นาโปง่ อ.เมืองเลย จ.เลย

150,000              

 (18098) 18098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบา้นโพนทอง ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย

100,000              

 (18099) 18099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยลวงไซ ต .น้้าหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18100) 18100 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบา้นอุมุง ต.บฮุม อ.เชียงคาน จ.เลย 100,000              
 (18101) 18101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานสี
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นก้าเนิดเพชร ต .เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18102) 18102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝาเพดานโรงเรียนบา้นผาแบน่ ต .บฮุม อ.เชียงคาน จ.เลย

150,000              

 (18103) 18103 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนเมืองเลย ต.กุดปอ่ง อ.เมืองเลย จ.เลย

200,000              

 (18104) 18104 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบา้นหว้ยไค้ ต .โคกใหญ่ อ.ทา่ล่ี จ.เลย

100,000              

 (18105) 18105 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
- งานทาสีโรงเรียนบา้นคกเลา ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000              

 (18106) 18106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นผากลางดง ต .ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000              

 (18107) 18107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบฮุม ต.บฮุม อ.เชียงคาน จ.เลย

150,000              

 (18108) 18108 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพนสว่างวังเย็น ต .นาดอกค้า อ.นาด้วง จ.เลย

100,000              



     หนา้ที ่765

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18109) 18109 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังแคน ต .น้้าสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
100,000              

 (18110) 18110 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นไผ่โทน ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18111) 18111 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่สวรรค์ ต.ทา่สวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย

150,000              

 (18112) 18112 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาซ่าว ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย

150,000              

 (18113) 18113 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนชุมชนทา่สะอาด ต.ทา่สะอาด อ.นาด้วง จ.เลย

150,000              

 (18114) 18114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นกลาง ต .ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000              

 (18115) 18115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าสวยหว้ยปลาดุก ต .นาดอกค้า อ.นาด้วง จ.เลย

150,000              

 (18116) 18116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยด้าย ต .น้้าแคม อ.ทา่ล่ี จ.เลย

100,000              

 (18117) 18117 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนมโนบเุรศรบ้ารุงการ ต .น้้าหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18118) 18118 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยสีเสียด ต .น้้าหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย 100,000              
 (18119) 18119 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยหนิซาน้้าอ้อมพรหมมานุสรณ์ ต .ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
100,000              

 (18120) 18120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นธาตุวิทยา ต .ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย

150,000              

 (18121) 18121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นนาบอน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

150,000              

 (18122) 18122 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียนบา้นวังผา ต.หว้ยบอ่ซืน อ.ปากชม จ.เลย 150,000              
 (18123) 18123 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรึตโรงเรียนบา้นหว้ยผักกูด ต .เชัยงกลม อ.ปากชม จ.เลย 100,000              
 (18124) 18124 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยพอด ต .ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
100,000              

 (18125) 18125 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองผ้า ต.นาดินด้า อ.เมืองเลย จ.เลย

150,000              

 (18126) 18126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นกอไร่ใหญ่ ต .เส้ียว อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18127) 18127 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลเลย ต.กุดปอ่ง อ.เมืองเลย จ.เลย

200,000              

 (18128) 18128 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบา้นหว้ยเด่ือ ต .น้้าทนู อ.ทา่ล่ี จ.เลย 100,000              
 (18129) 18129 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาโปง่ ต .นาโปง่ อ.เมืองเลย จ.เลย
150,000              

 (18130) 18130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานพืน้
- งานผนังโรงเรียนบา้นลาดค้อ ต .กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              



     หนา้ที ่766

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18131) 18131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

- งานฝ้าเพดานและปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าแคม ต .น้้าแคม อ.ทา่ล่ี จ.เลย
150,000              

 (18132) 18132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นปากหว้ย ต.หนองผือ อ.ทา่ล่ี จ.เลย

150,000              

 (18133) 18133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นผาพอด ต .ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000              

 (18134) 18134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยบอ่ซืน ต .หว้ยบอ่ซืน อ.ปากชม จ.เลย

150,000              

 (18135) 18135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยหวาย ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย

100,000              

 (18136) 18136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนเพยีงหลวง 18 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

150,000              

 (18137) 18137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบา้นหาดทรายขาวผามุม ต .หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000              

 (18138) 18138 อาคารเรียน สปช 102/26 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นวังยาง ต.ศรีฐาน อ.ภกูระดึง จ.เลย 100,000              
 (18139) 18139 อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนกกจาน ต .ผาน้อย อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18140) 18140 พืน้คอนกรีดโรงเรียนบา้นโคกสว่างปา่ไม้งาม ต .โคกขมิน้ อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18141) 18141 พืน้คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบา้นผานกเค้า ต.ผานกเค้า อ.ภกูระดึง จ.เลย 150,000              
 (18142) 18142 อาคารประกอบแบบ 017 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนปอแดง ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 200,000              
 (18143) 18143 อาคารเรียน สปช 103/26 งานพืน้กระเบือ้ง โรงอาหร งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยกาบเปลือย ต .โนนปา่

ซาง อ.ผาขาว จ.เลย
100,000              

 (18144) 18144 อาคารเรียน สปช 105/26 งานทาสี งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบงึสวรรค์ ต .หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              

 (18145) 18145 งานร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นเล้า ต.หนองง้ิว อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18146) 18146 โรงอาหาร งานร้ือหลังคา งานเปล่ียนหลังคา งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองหมากแก้ว ต .ปวนพ ุอ.หนองหนิ

 จ.เลย
100,000              

 (18147) 18147 อาคารเรียน สปช 102/26 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าค้อ ต .ทรายขาว อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18148) 18148 พืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยผุก ต .เขาหลวง อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18149) 18149 พืน้ถนนคอนกรีดโรงเรียนวังน้้าพ ุต .หว้ยสีเสียด อ.ภหูลวง จ.เลย 100,000              
 (18150) 18150 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สปช 205/26 งานพืน้ไม้ งานผนัง เปล่ียนบานประตูโรงเรียนชุมชนหนองหนิ ต.

หนองหนิ อ.หนองหนิ จ.เลย
200,000              

 (18151) 18151 โรงอาหารแบบสามัญ งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นเอราวัณ ต .ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 200,000              
 (18152) 18152 อาคารเรียน ป1 ฉ งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นกุดแก ต.ผาน้อย อ.วังสะพงุ จ.เลย 150,000              
 (18153) 18153 อาคารเรียน สปช 105/259 งาเปล่ียนหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่ช้างคล้องหนองอีเปีย้ ต .ทา่ช้างคล้อง

 อ.ผาขาว จ.เลย
150,000              

 (18154) 18154 อาคารเอนกประสงค์ สปช 203/26 งานพืน้คอนกรีต อาคารเอนกประสงค์ สปช 203 งานฝ้าเพดาน สนาม
วอลเลย์บอล งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ ต .โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย

150,000              

 (18155) 18155 บา้นพกัครู งานเปล่ียนหลังคา งานเพดาน งานรางน้้าโรงเรียนบา้นเลยวังไสย์ ต .เลยวังไสย์ อ.ภหูลวง จ.เลย 150,000              
 (18156) 18156 อาคารเรียน สปช 102/26 งานร้ือหลังคา งานเปล่ียนหลังคา งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์โปร่ง

สุวรรณ ต.ทา่ช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
100,000              

 (18157) 18157 พืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยไผ่เหนือ ต .ปวนพ ุอ.หนองหนิ จ.เลย 100,000              



     หนา้ที ่767

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18158) 18158 ลานปฏบิติัธรรม งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสวนหอ้มผางาม ต .ปวนพ ุอ.หนองหนิ จ.เลย 100,000              
 (18159) 18159 อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ งานพืน้กระเบือ้ง พืน้ลานคอนกรีตโรงเรียนบา้นวังแทน่ ต .ผาน้อย อ.วังสะ

พงุ จ.เลย
150,000              

 (18160) 18160 พืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนเลยตาดโนนพฒันา ต .เลยวังไสย์. อ.ภหูลวง จ.เลย 150,000              
 (18161) 18161 พืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นนาล้อม ต .โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 100,000              
 (18162) 18162 ร้ัวลวดหนามโรงเรียนบา้นแสนสุข ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 100,000              
 (18163) 18163 พืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยคะมะ ต .ภกูระดึง อ.ภกูระดึง จ.เลย 100,000              
 (18164) 18164 อาคารเรียน สปช 103/26 งานพืน้กระเบือ้ง ส้วม สปช 601/29 งานพืน้กระเบือ้ง โรงอาหาร งานพืน้กระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นสงปา่เปลือย ต.ภกูระดึง อ.ภกูระดึง จ.เลย
100,000              

 (18165) 18165 อาคารเรียน สปช 102/29 งานพืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน สปช 105/26 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยส้มใต้
 ต.ผานกเค้า อ.ภกูระดึง จ.เลย

150,000              

 (18166) 18166 อาคารเรียน สปช 105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นพวยเด้งสันติสุข ต.ทา่ช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 150,000              
 (18167) 18167 งานพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นนาเหมือดแอ่ ต .ทา่ช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 100,000              
 (18168) 18168 อาคารเรียน สปช 105/29 งานเปล่ียนหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโปง่ศรีโทน ต .เอราวัณ

 อ.เอราวัณ จ.เลย
150,000              

 (18169) 18169 บา้นพกัครู งานฝาผนัง งานพืน้ไม้ งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ใต้ ต .หนองหนิ อ.หนองหนิ จ.เลย 100,000              
 (18170) 18170  โรงอาหาร งานร้ือหลังคา งานเปล่ียนหลังคา อาคารเรียน สปช 101/26 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาอีเลิศ 

ต.วังสะพงุ อ.วังสะพงุ จ.เลย
100,000              

 (18171) 18171 อาคารเรียน สปช 103/26 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นน้้าทบ ต.เขาหลวง อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18172) 18172 อาคารเรียน สปช 103/26 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นอีเลิศ ต.ศรีฐาน อ.ภกูระดึง จ.เลย 150,000              
 (18173) 18173 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 งานหลังคา งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นไร่สุขสันต์ ต .เลยวังไสย์ อ.ภหูลวง 

จ.เลย
100,000              

 (18174) 18174 โรงอาหาร งานพืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู อาคารเรียน สปช 102 เปล่ียนประตู/หน้าต่าง อาคารเรียน สปช 103 
เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นขอนยาง ต.โคกขมิน้ อ.วังสะพงุ จ.เลย

100,000              

 (18175) 18175 ร้ัวลวดหนามโรงเรียนบา้นบุง่ค้อ ต.ทรายขาว อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18176) 18176 อาคารเรียน ป.1 ซ งานเปล่ียนหลังคา โรงเรียนบา้นวังสะพงุ ต .วังสะพงุ อ.วังสะพงุ จ.เลย 150,000              
 (18177) 18177 อาคารเรียน 017 งานพืน้กระเบือ้ง อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นนาดอกไม้ มิตรภาพที ่

120ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพงุ จ.เลย
150,000              

 (18178) 18178 อาคาร สปช.102/26 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกกเกล้ียง ต .ผาบิง้ อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18179) 18179 อาคารอเนกประสงค์ 601/26 งานพืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน สปช 105/29 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนา

หลวงยางเด่ียว ต.เขาหลวง อ.วังสะพงุ จ.เลย
150,000              

 (18180) 18180 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานเปล่ียนหลังคา อาคารอเนกประสงค์ 202/26 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .
โนนปา่ซาง อ.ผาขาว จ.เลย

150,000              

 (18181) 18181 อาคารเรียน สปช 102/26 งานร้ือหลังคา งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นเพิม่ ต.บา้นเพิม่ อ.ผาขาว จ.เลย 150,000              
 (18182) 18182 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามวอลเล่ย์บอลโรงเรียนบา้นโนนสว่างโสกนกไก่นา ต .โนนปา่ซาง อ.ผาขาว จ.เลย 100,000              
 (18183) 18183 อาคารเรียน ป.1 ซ งานพืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกแฝก ต .ผาน้อย อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18184) 18184 พืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นกกบก ต .หนองง้ิว อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18185) 18185 อาคารเรียน ป.1 ซ งานร้ือหลังคา งานเปล่ียนหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบา้นน้้าจันทร์ ต .หนองง้ิว อ.วังสะพงุ จ.

เลย
100,000              

 (18186) 18186 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน งานถนดินโรงเรียนบา้นหนองแต้หนองโก ต .ทา่ช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 100,000              



     หนา้ที ่768

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18187) 18187 อาคารเรียน ป.1 ซ งานเปล่ียนหลังคา งานรางน้้า เปล่ียนประตู/หน้าต่างโรงเรียนบา้นปา่บง ต.โคกขมิน้ อ.วังสะ

พงุ จ.เลย
150,000              

 (18188) 18188 สนามเด็กเล่นโรงเรียนบา้นทรัพย์เจริญ ต.หว้ยสีเสียด อ.ภหูลวง จ.เลย 100,000              
 (18189) 18189 พืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นเหว่อฟากหว้ยกุดตอเรือ ต .ทรายขาว อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18190) 18190 พืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนโคกสง่า ต .ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 150,000              
 (18191) 18191 โรงอาหาร งานเปล่ียนหลังคา ร้ัวคอนกรีต งานทาสีโรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 100,000              
 (18192) 18192 อาคารเรียน สปช 105/26 งานเทาสี งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเหมืองแบง่ ต .หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพงุ จ.

เลย
150,000              

 (18193) 18193 อาคารเรียน สปช 102/26 งานทาสี อาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสี พืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นผาสามยอด ต .
ผานกเค้า อ.ภกูระดึง จ.เลย

100,000              

 (18194) 18194 อาคารเรียน สปช 105/29 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปากปวน ต .ปากปวน อ.วังสะพงุ จ.เลย 150,000              
 (18195) 18195 พืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นไร่ศรีอุบล ต .หนองหนิ อ.หนองหนิ จ.เลย 150,000              
 (18196) 18196 อาคารเรียน สปช 103/26 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยสีเสียด ต.หว้ยสีเสียด อ.ภหูลวง จ.เลย 100,000              
 (18197) 18197 อาคารเรียน สปช 105/29 งานทาสี งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังไหโนนสมบรูณ์ ต .หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะ

พงุ จ.เลย
150,000              

 (18198) 18198 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานร้ือฝ้าเพดาน งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงอาหาร งานร้ือหลังคา งานเปล่ียนหลังคา
โรงเรียนบา้นหว้ยหมาก ต.ผานกเค้า อ.ภกูระดึง จ.เลย

100,000              

 (18199) 18199 อาคารเรียน สปช 102/26 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนสว่าง ต .ศรีสงคราม อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18200) 18200 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญศึกษา งานฝาผนัง งานพืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู งานสุขภณัฑ์ งานฝ้าเพดาน งานทาสี

โรงเรียนบา้นโนนกกข่า ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
100,000              

 (18201) 18201 อาคารเรียน ป.1 ซ งานร้ือฝาผนัง ร้ือประตู/หน้าต่าง งานฝาผนัง เปล่ียนประตู/หน้าต่างโรงเรียนบา้นนาซ้าแซง ต.
เขาหลวง อ.วังสะพงุ จ.เลย

100,000              

 (18202) 18202 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นวังเลาหวัฝาย ต .เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 150,000              
 (18203) 18203 พืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนเจียรวนนทอ์ุทศิ 4 (บา้นหนองหญ้าปล้อง) ต.หนองง้ิว อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18204) 18204 อาคาร สปช  102/26 งานเปล่ียนกระเบือ้ง งานรางน้้า อาคารเรียน ป .1 ซ งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยเด่ือเหนือ 

ต.โนนปา่ซาง อ.ผาขาว จ.เลย
100,000              

 (18205) 18205 อาคารเรียน ป.1 ฉ เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กโรงเรียนบา้นศรีรักษา ต.ผานกเค้า อ.ภกูระดึง จ.เลย 100,000              
 (18206) 18206 สนามวอลเล่ย์บอล งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นแก่งหนิกกสะทอน ต .เขาหลวง อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18207) 18207 อาคารอเนกประสงค์ 202/26 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกกซ้อ ต .ทรายขาว อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18208) 18208 โรงอาหาร งานพืน้คอนกรีต งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยปา่น ต .ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย 100,000              
 (18209) 18209 โรงอาหาร งานร้ือถอนหลังคา งานเปล่ียนหลังคา งานพืน้กระเบือ้ง งานรางน้้าโรงเรียนบา้นโคกผักหวาน ต .ผาขาว

 อ.ผาขาว จ.เลย
100,000              

 (18210) 18210 สนามวอลเลย์บอล งานพืน้คอนกรีต บา้นพกัภารโรง งานเปล่ียนหลังคา งานเปล่ียนฝาผนังโรงเรียนบา้นนาโก ต .
ศรีฐาน อ.ภกูระดึง จ.เลย

150,000              

 (18211) 18211 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 เปล่ียนประตู งานเปล่ียนหลังคา งานทาสี งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นซ้า
บุน่ ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย

100,000              

 (18212) 18212 อาคารเรียน ป.1 ซ งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยทรายค้า ต .ศรีสงคราม อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18213) 18213 อาคารเรียน สปช 312 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นลาด ต .โคกขมิน้ อ.วังสะพงุ จ.เลย 150,000              
 (18214) 18214 พืน้ถนนลาดยางโรงเรียนบา้นโคกมน ต .ผาน้อย อ.วังสะพงุ จ.เลย 150,000              
 (18215) 18215 พืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ต .ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย 150,000              
 (18216) 18216 อาคาร ป.1 ฉ งานทาสี อาคาร สปช 102 มุง้ลวดโรงเรียนบา้นนามูลตุ่น ต .หว้ยสีเสียด อ.ภหูลวง จ.เลย 150,000              



     หนา้ที ่769

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18217) 18217 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 งานประตู/หน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นซ้าพร้าว ต.บา้นเพิม่ อ.ผาขาว

 จ.เลย
100,000              

 (18218) 18218 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นผาน้อย ต .ผาน้อย อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18219) 18219 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองง้ิวเหล่าแปน ต.หนองง้ิว อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18220) 18220 พืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นขอนแก่นโนนสวรรค์ ต .เขาหลวง อ.วังสะพงุ จ.เลย 150,000              
 (18221) 18221 โรงอาหาร งานพืน้กระเบือ้ง งานแผงลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นโคกขมิน้ ต .โคกขมิน้ อ.วังสะพงุ จ.เลย 150,000              
 (18222) 18222 อาคารเรียน สปช 105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 12) ต.ภหูอ อ.ภหูลวง จ.เลย 100,000              

 (18223) 18223 อาคารอเนกประสงค์ สปช 203/26 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นนาวัว ต.ทรายขาว อ.วังสะพงุ จ.เลย 150,000              
 (18224) 18224 อาคารเรียน สปช 101/26 งานพืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นหวัขัว ต .ทา่ช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 100,000              
 (18225) 18225 อาคาร ป.1 ซ งานร้ือหลังคา งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นกุดโง้งวังเด่ือ ต .ปากปวน อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18226) 18226 โรงอาหาร งานพืน้ดิน งานพืน้คอนกรีต แผงลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นผาหวาย ต .ปวนพ ุอ.หนองหนิ จ.เลย 150,000              
 (18227) 18227 อาคารเรียน สปช 102/26 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสวนปอ ต .แก่งศรีภมูิ อ.ภหูลวง จ.เลย 150,000              
 (18228) 18228 อาคารเรียน สปช 103 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองนอ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18229) 18229 งานพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองตานา ต .ทา่ช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 150,000              
 (18230) 18230 อาคารเรียน สปช 202/26 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโพนทอง ต.ทรายขาว อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18231) 18231 ร้ัว พืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นนายาง ต .ภกูระดึง อ.ภกูระดึง จ.เลย 100,000              
 (18232) 18232 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นนาอ่างค้า ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย 150,000              
 (18233) 18233 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานร้ือฝาผนัง งานเปล่ียนฝาผนังโรงเรียนบา้นนาน้อยแสนสุข ต .ศรีฐาน อ.ภกูระดึง จ.เลย 100,000              
 (18234) 18234 อาคารอเนกประสงค์ งานร้ือหลังคา งานเปล่ียนหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นซ้าม่วง ต .ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.

เลย
100,000              

 (18235) 18235 อาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสี งานรางน้้าโรงเรียนบา้นซ้าไฮ ต .ผานกเค้า อ.ภกูระดึง จ.เลย 100,000              
 (18236) 18236 โรงอาหาร งานร้ือหลังคา งานเปล่ียนหลังคา งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต .ตาดข่า อ.หนองหนิ จ.เลย 100,000              

 (18237) 18237 ส้วม กรมสามัญ งานร้ือหลังคา งานเปล่ียนหลังคา งานสุขภณัฑ์ งานพืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู งานทาสี ส้วม 
สปช 601/26 งานรือหลังคา งานเปล่ียนหลังคา งานสุขภณัฑ์ งานพืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู งานทาสี โรงเรียน
บา้นน้้าอ้อมเล้า ต.วังสะพงุ อ.วังสะพงุ จ.เลย

100,000              

 (18238) 18238 อาคารเรียน สปช 105/26 งานเปล่ียนประตู งานเหล็กดัดหน้าต่าง งานทาสี หอ้งน้้าครู งานสุขภณัฑ์ งานพืน้
กระเบือ้ง งานฝาผนัง งานสุขภณัฑ์ อาคารเรียน ป .1 ก งานเปล่ียนประตู งานเหล็กดัดหน้าต่าง โรงเรียนบา้นหนิ
เกิ้ง ต.โคกขมิน้ อ.วังสะพงุ จ.เลย

150,000              

 (18239) 18239 ทีด่ื่มน้้า งานพืน้คอนกรีต งานพืน้กระเบือ้ง ทางเดิน งานพืน้กระเบือ้ง ส้วม งานเปล่ียนหลังคา งานพืน้กระเบือ้ง 
เปล่ียนประตู งานทาสี ส้วม สปช งานเปล่ียนหลังคา งานพืน้กระเบือ้ง ทีแ่ปรงฟนั งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ย
เปา้เหนือ ต.ปวนพ ุอ.หนองหนิ จ.เลย

100,000              

 (18240) 18240 โรงอาหาร งานพืน้ดิน งานพืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นวังลานวังทอง ต .ผานกเค้า อ.ภกูระดึง จ.เลย 100,000              
 (18241) 18241 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานร้ือฝ้าเพดาน งานเปล่ียนฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นภทูองลานมันหลัก 160 ต.หนอง

หนิ อ.หนองหนิ จ.เลย
100,000              

 (18242) 18242 อาคารเรียน ป.1 ซ งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองปาดฟาน ต .หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18243) 18243 อาคาร สปช 102/26 พืน้กระเบือ้งอาคาร สปช 103/26 พืน้กระเบือ้ง อาคาร สปช 103/26 ร้ัวตาข่ายโรงเรียน

บา้นดงน้อยโคกหนองแก ต .ศรีสงคราม อ.วังสะพงุ จ.เลย
100,000              

 (18244) 18244 ส้วมแบบ สปช.603/29 เปล่ียนหลังคา เปล่ียนประตู ปกูระเบือ้ง ทาสี ส้วม สปช.601/26 เปล่ียนหลังคา เปล่ียน
ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นไร่พวย มิตรภาพที ่18 ต.ตาดข่า อ.หนองหนิ จ.เลย

150,000              



     หนา้ที ่770

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18245) 18245 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นผาฆ้อง ต .หว้ยส้ม อ.ภกูระดึง จ.เลย 100,000              
 (18246) 18246 อาคาร สปช 205/29 งานร้ือประตู เปล่ียนประตู งานประตูร้ัวเหล็กโรงเรียนบา้นผาสามยอด ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.

เอราวัณ จ.เลย
100,000              

 (18247) 18247 อาคารอเนกประสงค์206/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นซ้าบา่ง ต.หว้ยส้ม อ.ภกูระดึง จ.เลย 100,000              
 (18248) 18248 ร้ัวลวดหนามโรงเรียนบา้นหวัฝาย ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 100,000              
 (18249) 18249 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นพองหนีบ ต.ศรีฐาน อ.ภกูระดึง จ.เลย 100,000              
 (18250) 18250 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 งานร้ือหลังคา งานเปล่ียนหลังคางานเปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นหมากแข้งกก

กอก ต.หนองง้ิว อ.วังสะพงุ จ.เลย
100,000              

 (18251) 18251 สปช 105/26 พืน้กระเบือ้ง สนาม BBL พืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นนาแก ต .วังสะพงุ อ.วังสะพงุ จ.เลย 150,000              
 (18252) 18252 บา้นพกัครู แบบ อก งานร้ือหลังคา งานเปล่ียนหลังคา งานผนังโรงเรียนบา้นเหล่าใหญ่ ต .เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.

เลย
100,000              

 (18253) 18253 อาคารเรียน ป.1 ซ หลังที่1 งานเปล่ียนหลังคา อาคารเรียน ป.1 ซ หลังที่2 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้น
ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพงุ จ.เลย

150,000              

 (18254) 18254 อาคารเรียน ป.1 ก งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ ต .ภกูระดึง อ.ภกูระดึง จ.เลย 100,000              
 (18255) 18255 โรงฝึกงานแบบองค์กร งานหลังคา อาคารเรียน สปช 102/26 งานประตู พืน้กระเบือ้ง บา้นพกัครู งานหลังคา

โรงเรียนบา้นโคกศรีเจริญ ต.เลยวังไสย์ อ.ภหูลวง จ.เลย
150,000              

 (18256) 18256 พืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยเด่ือน้อย ต .ปวนพ ุอ.หนองหนิ จ.เลย 100,000              
 (18257) 18257 โรงอาหาร งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองตูม ต .ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย 100,000              
 (18258) 18258 อาคารเรียน สปช 202/26 งานพืน้กระเบือ้ง โรงอาหาร งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองตูมทา่ยาง ต .ภกูระดึง

 อ.ภกูระดึง จ.เลย
100,000              

 (18259) 18259 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ พืน้กระเบือ้ง รางน้้าฝน อาคารเรียนแบบ สปช .102/26 รางน้้าฝนโรงเรียนบา้นหนองอีเก้ง
 ต.ภหูอ อ.ภหูลวง จ.เลย

100,000              

 (18260) 18260 สปช.120/26 งานหลังคา รางน้้าฝน ทาสีโรงเรียนบา้นวังม่วง ต .เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 150,000              
 (18261) 18261 อเนกประสงค์ 203/26 พืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยเด่ือโคกสว่าง ต .หนองหนิ อ.หนองหนิ จ.เลย 100,000              
 (18262) 18262 อาคารเรียน สปช.120/26 ร้ือหลังคา เปล่ียนแผ่นคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .ภหูอ อ.ภหูลวง จ.เลย 150,000              
 (18263) 18263 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคา ตีฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลชุมชนภกูระดึง ต.ภกูระดึง อ.ภกูระดึง จ.เลย 200,000              
 (18264) 18264 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26 เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นผาขาว ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 150,000              
 (18265) 18265 อาคาร สปช.102/26 งานเปล่ียนหลังคา โรงเรียนบา้นศรีวิไลทา่สวนยา ต .โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 100,000              
 (18266) 18266 บา้นพกัครู งานเปล่ียนหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ไม้ งานพืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู/หน้าต่าง งานสุขภณัฑ์ 

งานสุขาภบิาลโรงเรียนบา้นนาตาดสมสะอาด ต .ทา่ช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
150,000              

 (18267) 18267 งานพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนภทูอง ต .ทา่ช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 100,000              
 (18268) 18268 โรงอาหาร งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต .ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 150,000              
 (18269) 18269 บา้นพกัครูแบบสามัญ พืน้คอนกรีต ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตู ก่อผนังโรงเรียนบา้นกุดลันน้อยคีรี ต .โคกขมิน้ อ.

วังสะพงุ จ.เลย
100,000              

 (18270) 18270 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปวนพ ุต .ปวนพ ุอ.หนองหนิ จ.เลย 150,000              
 (18271) 18271 อาคารเรียน สปช 103/26 งานทาสี หอ้งน้้า งานทาสี ร้ัวคอนกรีต งานทาสีโรงเรียนบา้นซ้านกจิบ ต .โคกขมิน้ อ.

วังสะพงุ จ.เลย
100,000              

 (18272) 18272 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ งานหลังคา งานฝาผนัง บา้นพกัครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานหลังคา งานฝา
ผนังโรงเรียนบา้นซ้ากกค้อ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย

150,000              

 (18273) 18273 อาคารเรียน สปช 105/29 งานเปล่ียนหลังคา งานเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาอุดม ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ
 จ.เลย

100,000              



     หนา้ที ่771

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18274) 18274 อาคาร ป.1 ฉ งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนน ต.ผานัอย อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18275) 18275 อาคารเรียน สปช 105/29 งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นหนองคัน ต.หนองคัน อ.ภหูลวง จ.เลย 150,000              
 (18276) 18276 ส้วม สปช 601/29(หลังที ่1) เปล่ียนประตู งานเปล่ียนหลังคา งานทาสี งานสุขภณัฑ์ งานพืน้กระเบือ้ง งานพืน้

คอนกรีต ส้วม สปช 601/29(หลังที ่2) เปล่ียนประตู งานเปล่ียนหลังคา งานทาสี งานสุขภณัฑ์ งานพืน้กระเบือ้ง 
งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นดงน้อย ต .ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย

100,000              

 (18277) 18277 อาคารเรียน ป.1 ฉ ร้ือผนัง เปล่ียนฝาผนังโรงเรียนบา้นวังกกเด่ือ ต .หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพงุ จ.เลย 150,000              
 (18278) 18278 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 เปล่ียนหลังคา ส้วมหลังที ่1 งานพืน้กระเบือ้ง ส้วมหลังที ่2 งานพืน้กระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นทุง่ใหญ่ ต.ภกูระดึง อ.ภกูระดึง จ.เลย
100,000              

 (18279) 18279 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 งานพืน้ งานกระเบือ้ง งานทาสี โรงเรียนบา้นหนองขาม ต .ผาน้อย อ.วังสะพงุ
 จ.เลย

100,000              

 (18280) 18280 เวทกีลางแจ้ง งานหลังคาโรงเรียนสพป .เลย เขต 2 ต.ถนนภมูิวิถี อ.วังสะพงุ จ.เลย 300,000              
 (18281) 18281 อาคารเรียน 017 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นตาดข่า ต .ตาดข่า อ.หนองหนิ จ.เลย 100,000              
 (18282) 18282 อาคาร สปช 102/26 งานร้ือหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบา้นบุง่ตาข่าย ต .ปากปวน อ.วังสะพงุ จ.เลย 100,000              
 (18283) 18283 สปช 105/29 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาแปน ต .ศรีฐาน อ.ภกูระดึง จ.เลย 150,000              
 (18284) 18284 พืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นแก่งศรีภมูิ ต .แก่งศรีภมูิ อ.ภหูลวง จ.เลย 150,000              
 (18285) 18285 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนเจียรวนนทอ์ุทศิ 3 ต.โนนปา่ซาง อ.ผาขาว จ.เลย 150,000              
 (18286) 18286 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาดินด้า ต.แก่งศรีภมูิ อ.ภหูลวง จ.เลย 100,000              
 (18287) 18287 โรงฝึกงานแบบองค์การ งานพืน้กระเบือ้ง งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาฝายนาโพธิ์ ต .ภหูอ อ.ภหูลวง จ.เลย 100,000              
 (18288) 18288 อาคารเรียนป.1 ซ เปล่ียนฝาไม้อาคารเรียน 

ติดต้ังรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นนาขามปอ้ม ต .ร่องจิก อ.ภเูรือ จ.เลย
100,000              

 (18289) 18289 อาคารเรียน ป.1 ซ เปล่ียนสังกะสีโรงเรียนบา้นแก่งแล่น ต.ร่องจิก อ.ภเูรือ จ.เลย 100,000              
 (18290) 18290 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนหน้าต่างหน้าโรงเรียนบา้นกกจาน ต.กกสะทอน อ.

ด่านซ้าย จ.เลย
100,000              

 (18291) 18291 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่น้้าใส ต.โปง่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18292) 18292 อาคารเรียน สปช.105 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นร่องจิก ต.ร่องจิก อ.ภเูรือ จ.เลย 100,000              
 (18293) 18293 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นด่านดู่ ต.โปง่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18294) 18294 อาคารเรียน เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่าง เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตูหอ้งน้้าโรงเรียนบา้นนาแหว้ ต.นาแหว้ 

อ.นาแหว้ จ.เลย
100,000              

 (18295) 18295 อาคารเรียน ป.1ฉ เปล่ียนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยต้ิว ต.ลาดค่าง อ.ภเูรือ จ.เลย 100,000              
 (18296) 18296 อาคารประกอบ งานตาข่ายเหล็ก อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นกลาง ต.ปลาบา่ อ.ภเูรือ จ.เลย 100,000              
 (18297) 18297 อาคารเอนกประสงค์ งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโคก ต.นามาลา อ.นาแหว้ จ.เลย 100,000              
 (18298) 18298 อาคารเรียน สปช.101/29 งานผนังคอนกรีตโรงเรียนบา้นน้้าเย็น ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 150,000              
 (18299) 18299 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นนาทอง ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18300) 18300 อาคารเรียน ป.1 ซ งานปรับเปล่ียนพืน้ไม้ โรงเรียนบา้นน้้าพ ุต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18301) 18301 อาคารเรียน ป.1 ซ เปล่ียนฝาไม้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยลาด ต .สานตม อ.ภเูรือ จ.เลย 100,000              
 (18302) 18302 อาคารเรียน ป.1 ซ เปล่ียนฝาไม้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองแซง ต.สานตม อ.ภเูรือ จ.เลย 100,000              
 (18303) 18303 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโพนสูง ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18304) 18304 อาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นผ้ึง ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18305) 18305 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นกลาง ต.นาพงึ อ.นาแหว้ จ.เลย 100,000              
 (18306) 18306 อาคารเรียน (บริจาค) เปล่ียนหลังคา ปพูืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยทอง ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 150,000              
 (18307) 18307 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนิแลบ ต.อิปุม่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              



     หนา้ที ่772

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18308) 18308 อาคารเรียน  งานทาสี  เปล่ียนประตู

อาคารเอนกประสงค์  งานทาสี  งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นทบักี่ ต.อิปมุ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
150,000              

 (18309) 18309 อาคารเรียน ป.1 ซ งานเปล่ียนหลังคา งานทาสี โรงเรียนบา้นปากแดง ต .วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย 150,000              
 (18310) 18310 อาคารเรียน สปช.205/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ส้วม ปพูืน้ ทาสีผนัง อาคารเรียนอนุบาล งานฝ้าเพดาน ทาสีผนัง

โรงเรียนบา้นวังยาว ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย
150,000              

 (18311) 18311 อาคารเรียนอาคารประกอบ  งานผนัง  เปล่ียนเสา งานตาข่ายเหล็ก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยปลาฝา ต .
นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000              

 (18312) 18312 อาคารเรียน ป.1ซ เทพืน้คอนกรีตใต้ถุนอาคาร โรงเรียนบา้นนามาลา ต.นามาลา อ.นาแหว้ จ.เลย 100,000              
 (18313) 18313 อาคารเรียน-ประตูเหล็กม้วนทบึชนิดมือดึง, ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นปา่สะแข ต.อิปุม่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 96,000                

 (18314) 18314 อาคารเรียน -เปล่ียนหลังคามุงสังกะสีลอนตะเข็บคู่, ทาสีผนัง โรงเรียนบญุลักษณ์อุปถัมภ ์ต.โปง่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 150,000              

 (18315) 18315 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นน้้าพงุ ต.โปง่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18316) 18316 อาคารเอนกประสงค์-ปกูระเบือ้งพืน้อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบา้นหนองผือ ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18317) 18317 อาคารโรงอาหาร แบบองค์การ เปล่ียนหลังคาสังกะสี

บา้นพกัครู แบบ 202 ก เปล่ียนหลังคาสังกะสี ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนบา้นเหล่ากอหก ต.เหล่า
กอหก อ.นาแหว้ จ.เลย

100,000              

 (18318) 18318 อาคารเอนกประสงค์
 -ปพูืน้กระเบือ้ง, ปนูฉาบผนัง,ลวดตาข่าย,เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมจตุรัส
สีกันสนิม, สีน้้าพลาสติก,ลวดเชื่อม,รางน้้าสังกะสี โรงเรียนบา้นปางคอม ต.โปง่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000              

 (18319) 18319 อาคารเรียนแบบ ป.1ก ปพูืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นปากหมัน ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18320) 18320 โรงฝึกงาน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นนาทุม่ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18321) 18321 อาคารเรียนและอาคารประกอบ

อาคารเรียน-เปล่ียนผนังกั้นหอ้ง
อาคารหอ้งสมุด-ทาสีผนัง, เปล่ียนหลังคาสังกะสีอะลูซิงค์ โรงเรียนบา้นนาหมูม่น ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000              

 (18322) 18322 อาคาร ป.1 ซ งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยมุน่ ต .กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18323) 18323 อาคารเรียน-สีพลาสติก, สีน้้ามัน

โรงเรียนบา้นตาดเส้ียว ต.อิปุม่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
100,000              

 (18324) 18324 อาคารเรียน สปช.101/26 งานประตูหน้าต่าง งานหลังคา งานปพูืน้โรงเรียนบา้นบอ่เหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นา
แหว้ จ.เลย

100,000              

 (18325) 18325 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหวัฝาย ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18326) 18326 อาคารเอนกประสงค์  เปล่ียนประตูเหล็ก งานไฟฟา้ งานทาสีโรงเรียนบา้นน้้าหมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              

 (18327) 18327 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นนาลานข้าว ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18328) 18328 บา้นพกัครู-เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา

อาคารเรียน-เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นวังเวิน ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย
100,000              

 (18329) 18329 ร้ัวมาตรฐาน สพฐ. ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง โรงเรียนบา้นนาล่ึง ต.เหล่ากอหก อ.นาแหว้ จ.เลย 100,000              
 (18330) 18330 อาคารเรียน -เปล่ียนสังกะสีหลังคาอาคาร ป.1ช-เปล่ียนรางน้้าด้านหน้า และด้านหลังอาคารโรงเรียนบา้นปลาบา่

 ต.ปลาบา่ อ.ภเูรือ จ.เลย
100,000              

 (18331) 18331 อาคารเรียนและอาคารประกอบ-เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์, ครอบมุม,ตะปเูกลียวยึดอะลูซิงค์
โรงเรียนบา้นโปง่กวาง ต .ปลาบา่ อ.ภเูรือ จ.เลย

100,000              



     หนา้ที ่773

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18332) 18332 อาคารเรียน-เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์, ครอบมุม,สกรูยึดหลังคาเหล็กโรงเรียนบา้นทอ่น ต.ทา่

ศาลา อ.ภเูรือ จ.เลย
100,000              

 (18333) 18333 อาคารเรียน -เปล่ียนสังกะสีมุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นนาคูณ ต.ร่องจิก อ.ภเูรือ จ.เลย 100,000              
 (18334) 18334 อาคารเรียน-เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์, ครอบมุม,สกรูยึดหลังคาเหล็กโรงเรียนบา้นแก่งเกล้ียง 

ต.ลาดค่าง อ.ภเูรือ จ.เลย
100,000              

 (18335) 18335 บา้นพกัครู-เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  เหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ครอบมุม โรงเรียนบา้นกกสะตี ต.วังยาว อ.ด่าน
ซ้าย จ.เลย

100,000              

 (18336) 18336 อาคารเรียน -เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์, ครอบมุม,สกรูยึดหลังคาเหล็ก โรงเรียนบา้นบง ต.ทา่
ศาลา อ.ภเูรือ จ.เลย

100,000              

 (18337) 18337 อาคารเรียนและอาคารประกอบ-ปกูระเบือ้งเคลือบ-เปล่ียนวัสดุหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียน
ด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

150,000              

 (18338) 18338 อาคารเอนกประสงค์-ปกูระเบือ้งเคลือบ, ทาสีน้้ามัน โรงเรียนบา้นแก่ง ต.ร่องจิก อ.ภเูรือ จ.เลย 100,000              
 (18339) 18339 อาคารเรียนและอาคารประกอบ

อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 -ปพูืน้กระเบือ้ง
บา้นพกัครู-มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์,เปล่ียนเสาคอนกรีตโรงเรียนบา้นแก่งครก ต.กกสะทอน อ.
ด่านซ้าย จ.เลย

100,000              

 (18340) 18340 อาคารเรียน เปล่ียนเสา เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนิสอ ต.ปลาบา่ อ.ภเูรือ จ.เลย 100,000              
 (18341) 18341 บา้นพกัครู-เปล่ียนหลังคาสังกะสีลูกฟกูลอนใหญ่, ฝาผนังไม้พร้อมคร่าวไม้,ประตูไม้อัดทบึ, ปกูระเบือ้งเคลือบ

โรงเรียนบา้นถ้า้พระ ต.อิปุม่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
100,000              

 (18342) 18342 อาคารเรียน-เปล่ียนสังกะสีหลังคา
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองบง ต.หนองบวั อ.ภเูรือ จ.เลย

150,000              

 (18343) 18343 อาคารเรียน -ปกูระเบือ้งหอ้งเรียนเคลือบผิวมันเรียบโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 200,000              
 (18344) 18344 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเซรามิค, เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กระเบยีง

 เทพืน้ ค.ส.ล., -อาคารบา้นพกัครู เปล่ียนหลังคาสังกะสี, เปล่ียนฝาผนังหอ้งน้้า ก่ออิฐฉาบปนูเรียบโรงเรียนบา้น
เหมืองแพร่ ต.นาแหว้ อ.นาแหว้ จ.เลย

150,000              

 (18345) 18345 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ดินลูกรังปรับพืน้ผิมถนนโรงเรียนบา้นศาลาน้อย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18346) 18346 บา้นพกัครู-ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาผักก้าม ต.เหล่ากอหก อ.นาแหว้ จ.เลย 100,000              
 (18347) 18347 บา้นพกัครู-กระเบือ้งลอนคู่, ไม้เนือ้แข็ง, ครอบสันโค้งกระเบือ้ง ลอนคู่, สีทาภายใน, สีทาภายนอก, ฝ้ากระเบือ้ง

ซีเมนต์
เส้นใยแผ่นเรียบหนาโรงเรียนบา้นนาหว้าน้อย ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000              

 (18348) 18348 บา้นพกัครู-เปล่ียนหลังคาสังกะสีเหล็ก, คอบแป, ผนังคอนกรีตบล๊อคพร้อมฉาบเรียบ, พืน้คอนกรีตขัดหยาบ
โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000              

 (18349) 18349  อาคารเอนกประสงค์
 -งานหลังคา กระเบือ้งลอนคู่
 -งานประตู  ประตูเหล็กม้วนบานทบึชนิดใช้มือดึง
 -งานแผงบงัแดด  ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา
 -งานทาสี  สีน้้าอะครีลิก,  สีน้้ามันโรงเรียนบา้นโพนหนอง ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000              

 (18350) 18350 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นไฮตาก ต.ลาดค่าง อ.ภเูรือ จ.เลย 100,000              
 (18351) 18351 ซ่อมแซมร้ัว-ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองหวาย ต.นามาลา อ.นาแหว้ จ.เลย 100,000              
 (18352) 18352 อาคารเรียน -ทาสี,  สีน้้ามันโรงเรียนบา้นหวันาแหลม ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              



     หนา้ที ่774

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18353) 18353 อาคารเรียน-อาคาร ป.1ซ  ท้ากันสาดอลูซิงค์, ปพูืน้กระเบือ้ง-อาคาร สปช.102/26  ท้ากันสาดอลูซิงค์โรงเรียน

บา้นซ้าทอง ต.นามาลา อ.นาแหว้ จ.เลย
100,000              

 (18354) 18354 อาคารเรียน-แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์, ครอบมุม,ตะปเูกลียวยึดอะลูซิงค์โรงเรียนชุมชนบา้นนาพงึ ต.นาพงึ
 อ.นาแหว้ จ.เลย

100,000              

 (18355) 18355 อาคารเรียน
 -อาคารเรียน ป.1ซ เปล่ียนรางน้้าฝน
 -บา้นพกัครู  เปล่ียนหลังคาสังกะสีเปน็อลูซิงค์
 -อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 เปล่ียนหลังคามุงกระเบือ้งเปน็อลูซิงค์โรงเรียนบา้นสานตม มิตรภาพที ่
101 ต.สานตม อ.ภเูรือ จ.เลย

100,000              

 (18356) 18356 อาคารเอนกประสงค์ -ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองสนุน่ ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18357) 18357 อาคารเรียน-อาคารเรียน สปช.101/26  ปพูืน้กระเบือ้ง

 -ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาเจียง ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
100,000              

 (18358) 18358 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน
โรงเรียนบา้นกกโพธิ์แสนเอี้ยม ต.ร่องจิก อ.ภเูรือ จ.เลย

100,000              

 (18359) 18359 อาคารเรียน อาคารประกอบและอาคารเอนกประสงค์ แบบ ป .1ซ -สังกะสีลูกฟกูลอนใหญ่, รางน้้าสังกะสี
โรงเรียนบา้นนาดี ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000              

 (18360) 18360 อาคารเรียน แบบ ป.1ช   -แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบา้นหว้ยน้้าเมย ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              

 (18361) 18361 อาคารเรียน -เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน ป.1ฉ แผ่นเมทลัซีท, ครอบหลังคาแผ่นเมทลัซีทโรงเรียนบา้นทา่ศาลา ต .
ทา่ศาลา อ.ภเูรือ จ.เลย

100,000              

 (18362) 18362 อาคารเรียน -เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน ป.1ช แผ่นเมทลัซีท, ครอบหลังคาแผ่นเมทลัซีทโรงเรียนบา้นแก่งม่วง ต.
ทา่ศาลา อ.ภเูรือ จ.เลย

100,000              

 (18363) 18363 อาคารเรียน -ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แผ่นอลูซิงค์ ครอบ น๊อตโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ต.สานตม อ.ภเูรือ 
จ.เลย

100,000              

 (18364) 18364 อาคารเรียน -ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แผ่นอลูซิงค์ ครอบ น๊อตโรงเรียนบา้นถ้า้มูล ต.สานตม อ.ภเูรือ จ.เลย 100,000              

 (18365) 18365 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคาอลูซิงค์โรงเรียนบา้นโคนผง ต.สานตม อ.ภเูรือ จ.เลย 100,000              
 (18366) 18366 อาคารเรียน -ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทุง่เทงิ ต .โปง่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18367) 18367 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ  เปล่ียนสังกะสีลูกฟกูลอนใหญ่หนา

 -อาคารอนุบาล 1 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่, ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่, ขอยึดกระเบือ้งลอนคู่
 -อาคารอนุบาล 2 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่, ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่, ขอยึดกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นโคก
งาม ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย

150,000              

 (18368) 18368 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นเครือคู้ ต .ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18369) 18369 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นแก่วตาว ต .นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18370) 18370 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด   ปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง 

งานประตูหน้าต่าง  งานทาสีโรงเรียนบา้นวังเปง่ ต.อิปุม่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
100,000              

 (18371) 18371 อาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นตูบค้อ ต .กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 150,000              
 (18372) 18372 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าผัก ต .แสงภา อ.นาแหว้ จ.เลย 100,000              
 (18373) 18373 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นนาข่า ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18374) 18374 อาคารเรียน  เปล่ียนประตูหน้าต่าง 

เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนเย็นศิระบา้นหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
100,000              



     หนา้ที ่775

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18375) 18375 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นนาเจริญ ต.เหล่ากอหก อ.นาแหว้ จ.เลย 100,000              
 (18376) 18376 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นกกโพธิ์วังก้า ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18377) 18377 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ   งานผนังโรงเรียนชุมชนภเูรือ ต .หนองบวั อ.ภเูรือ จ.เลย 150,000              
 (18378) 18378 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  เปล่ียนหลังคาสังกะสี  เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่าง โรงเรียนบา้นแก่งไฮ ต.หนองบวั 

อ.ภเูรือ จ.เลย
100,000              

 (18379) 18379 บา้นพกัครู แบบ สปช.302/26  เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง  เปล่ียนไม้เนือ้แข็ง  เปล่ียนรางน้้าสังกะสี  เปล่ียนประตู
บา้นพกัครูแบบองค์การ  เปล่ียนหลังคาสังกะสี 
อาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนหลังคาสังกะสีโรงเรียนบา้นสองคอน ต.ปลาบา่ อ.ภเูรือ จ.เลย

100,000              

 (18380) 18380 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  งานพืน้คอนกรีต งานผนัง  เปล่ียนประตู งานตาข่ายเหล็ก  งานทาสีโรงเรียนบา้นแสงภา
 ต.แสงภา อ.นาแหว้ จ.เลย

100,000              

 (18381) 18381 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26   เปล่ียนประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบา้นชั่งส่ี ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 36,000                
 (18382) 18382 บา้นพกัครูแบบองค์การ   งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง  ก่ออิฐบล๊อค เปล่ียนประตู  เปล่ียนหน้าต่าง  งานทาสี 

โรงเรียนบา้นลาดค่าง ต.ลาดค่าง อ.ภเูรือ จ.เลย
97,500                

 (18383) 18383 บา้นพกัครู  เปล่ียนหลังคาสังกะสี งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองอุมลัว ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18384) 18384 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  เปล่ียนเสาคอนกรีต  งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยผักเน่า ต.ลาดค่าง อ.ภเูรือ จ.เลย 93,700                
 (18385) 18385 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  งานผนัง งานตาข่ายเหล็ก งานฝ้าเพดาน เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นโปง่ชี ต.โปง่ อ.ด่าน

ซ้าย จ.เลย
150,000              

 (18386) 18386 อาคารเรียนแบบ 017  งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง 
เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่าง โรงเรียนบา้นวังบอน ต.อิปุม่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

90,000                

 (18387) 18387 อาคารเรียนอาคารประกอบ  เปล่ียนเสา ถมดินพืน้อาคารโรงฝึกงาน แบบองค์การโรงเรียนบา้นโปง่ ต.โปง่ อ.ด่าน
ซ้าย จ.เลย

100,000              

 (18388) 18388 อาคาเรียน  กันสาดหลังคาอะลูซิงค์  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นหว้ยตาด ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18389) 18389 อาคารเรียน แบบสปช. 101/26  งานทาสี

 อาคารโรงอาหาร ลาดตาข่ายโรงเรียนบา้นหว้ยลาด ต.อิปุม่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
100,000              

 (18390) 18390 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  ปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นแก่วตาว ต.อิปุม่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18391) 18391 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นปากโปง่ ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              

 (18392) 18392 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  เปล่ียนฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นปา่ม่วง ต.อิปุม่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18393) 18393 อาคาเรียนแบบ ป.1 ซ  งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ ต.อิปุม่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18394) 18394 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นแก่งม่วง ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย 100,000              
 (18395) 18395 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) โรงเรียนสพป.เลย เขต 3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 300,000              
 (18396) 18396 อาคารโรงฝึกงาน (หลังคา พืน้) อาคารโรงอาหาร (ผนัง พืน้) โรงเรียนบา้นผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ต.ผักแพว 

อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18397) 18397 อาคารเรียน ป 1 ซ (หลังคา)โรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง(ส้านักงานสลากกินแบง่สงเคราะห์60) ต.จาน อ.
กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18398) 18398 อาคารเรียน สปช 105/29 (พืน้ ประตู)โรงเรียนบา้นบกขี้ยาง ต.หนองหวัช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18399) 18399 อาคารเรียน อาคารเรียนหอ้งอนุบาล หอ้งน้้า (หลังคา ประตู)โรงเรียนบา้นสวนกล้วย ต.ตองปดิ อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรี

สะเกษ
100,000              

 (18400) 18400 อาคารเรียน ศก 04 (หน้าต่าง  พร้อมวงกบ ฝาผนัง ช่องลม)โรงเรียนบา้นหนองจิกเหล่าเชือก ต. อ.โนนคูณ จ.ศรี
สะเกษ

100,000              



     หนา้ที ่776

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18401) 18401 อาคารอเนกประสงค์ (หลังคา)โรงเรียนบา้นโนนอีปงัโพนวัว ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18402) 18402 อาคารอเนกประสงค์ (หลังคา)โรงเรียนบา้นจานหนองคู ต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18403) 18403 อาคารเรียน ป 1 ซ (ประตู หน้าต่าง)โรงเรียนบา้นน้้าค้า ต.น้้าค้า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18404) 18404 อาคารเรียน ป 1 ซ ผนังไม้ เคร่าไม้ ลวดตาข่าย พืน้)โรงเรียนบา้นยางเครือ ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะ

เกษ
100,000              

 (18405) 18405 ส้วม สปช 601/26(หลังคา พืน้ ผนัง ประตู สุขภณัฑ์)โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต.อิปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18406) 18406 อาคารเรียน อาคารประกอบ (ประตู หลังคา)โรงเรียนบา้นโนนเพก็ ต.โนนเพก็ อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18407) 18407 อาคารเรียน ศก 01 (หน้าต่าง ฝาผนัง หลังคา พืน้)โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18408) 18408 อาคารเรียน ศก 01 (หลังคา)โรงเรียนบา้นฮ่องขาดหนองตะเคียน ต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18409) 18409 ก่อสร้างร้ัวมาตรฐานแบบทบึโรงเรียนบา้นหนองกุงสนามชัย ต .หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18410) 18410 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 (ฝ้าเพดาน อะเส)โรงเรียนบา้นอีต้อม ต.ค้าเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18411) 18411 อาคารอนุบาล หอ้งน้้าหอ้งส้วม สุขภณัฑ์ ประตู โถส้วมโรงเรียนบา้นเทนิ ต .บวัน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18412) 18412 อาคารเรียน อาคารประกอบ(พืน้) ปรับปรุงรอบบริวเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองกก ต .ยาง อ.กันทรารมย์ จ.

ศรีสะเกษ
100,000              

 (18413) 18413 หอ้งคอมพวิเตอร์ หอ้งสมุด(พืน้)โรงเรียนบา้นหนองพะแนง ต.รุ่งระวี อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18414) 18414 อาคารเรียน (หลังคา)โรงเรียนบา้นสะมัด ต.วังหนิ อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18415) 18415 อาคารเรียน อาคารประกอบ (พืน้ ฝ้าเพดาน ทาสี)โรงเรียนบา้นดงยาง ต.ธาตุ อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18416) 18416 อาคารเรียน สปช105/26(พืน้ ประตู)โรงเรียนบา้นโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18417) 18417 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นอีปาด ต .อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18418) 18418 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในบริเวณ (เทพืน้ ทาสี)โรงเรียนบา้นเวาะวิทยาคม ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18419) 18419 อาคารเรียน ศก 04 ฝ้าเพดาน) อาคารเรียน สปช 105/29 (ฝ้าเพดาน)โรงเรียนนิคมสร้างตนเองหว้ยคล้า 2 ต.บอ่

แก้ว อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18420) 18420    อาคารเรียน สปช 105/29 (หลังคา กั้นสาด)โรงเรียนบา้นยางชุมใหญ่ ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18421) 18421 อาคารอเนกประสงค์ สปช 205/26(หลังคา)โรงเรียนอนุบาลอ้าเภอน้้าเกล้ียง(เขิน) ต.เขิน อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 200,000              

 (18422) 18422 อาคารเรียน ศก 01 (หลังคา)โรงเรียนบา้นเวาะ ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18423) 18423 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ ประตูโรงเรียนบา้นสร้างบาก ต .วังหนิ อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18424) 18424 อาคารเรียน สปข 105/29(ประตู ทาสีประตู พืน้) อาคารเรียน อาคารสหกรณ์(พืน้) หอ้งน้้าหอ้งส้วม(ประตู)

โรงเรียนบา้นคูเมือง ต.พยุห ์อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18425) 18425 อาคารเรียน  (ผนัง ประตู หน้าต่าง)โรงเรียนบา้นขมิน้ ต.ทุม่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18426) 18426 อาคารเรียน ศก04(ช่องลม กระจกฝ้า หน้าต่าง โรงเรียนบา้นหนองม่วงหนองแวง ต .ทุม่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะ

เกษ
100,000              

 (18427) 18427 อาคารเรียน อาคารประกอบ (พืน้)โรงเรียนบา้นขาม ต.บวัน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18428) 18428 อาคารอเนกประสงค์ ผนัง ตาข่าย)โรงเรียนบา้นค้อเมืองแสน ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18429) 18429 อาคารเรียน สปช 105/29(พืน้) อาคารเรียน ศก04(พืน้)โรงเรียนบา้นบอนวิทยา ต.บงึบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะ

เกษ
150,000              

 (18430) 18430 อาคารเรียน สปช 104/26 (พืน้ ประตู)โรงเรียนบา้นหยอด ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18431) 18431 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หน้าต่าง หลังคา พืน้ ประตู)โรงเรียนบา้นบรูพา ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18432) 18432 อาคารอนุลาบ(ฝ้าเพดาน ทาสี)โรงเรียนบา้นลุมพกุคูวงศ์ ต.ตองปดิ อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18433) 18433 อาคารเรียน สปช 105/29(หลังคา ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นม่วงเปเหมือดแอ่ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18434) 18434 อาคารอเนกประสงค์ ศก23 โรงฝึกงาน (หลังคา ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นโนนคูณ ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรี
สะเกษ

150,000              

 (18435) 18435 อาคารเรียน ศก 04 ก (พืน้ )โรงเรียนบา้นหนองนาเวียง ต.น้้าเกล้ียง อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18436) 18436 อาคารประกอบ(หลังคา พืน้ ประตู สุขภณัฑ์)โรงเรียนบา้นโพนแดง ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18437) 18437 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26(พืน้)โรงเรียนบา้นเสมอใจ ต.หนองค้า อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18438) 18438 อาคารเรียน ศก 04 (ฝ้าเพดาน โครงคร่าว ไม้มอบ)โรงเรียนบา้นหนองอีกว่าง ต.ค้าเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะ

เกษ
100,000              

 (18439) 18439 อาคารเรียน ศก 03 (หลังคา)โรงเรียนบา้นหนองโอง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18440) 18440 อาคารเรียน ป 1 ซ (ประตู หน้าต่าง บนัได ทาสี)โรงเรียนบา้นเอกสร้างเรือง ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรี

สะเกษ
100,000              

 (18441) 18441 อาคารเรียน ศก 04 (ประตู หน้าต่าง ทาสี)โรงเรียนบา้นทุง่สว่าง ต .ละเอาะ อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18442) 18442 อาคาร ป 1 ซ (ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18443) 18443 หอ้งเรียนอนุบาล(พืน้ ผนัง หลังคา โรงเรียนบา้นดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ต.ดวนใหญ่ อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18444) 18444 อาคารเรียน ศก 01 (หลังคา)โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18445) 18445 อาคารโรงฝึกงาน ศด 23 (ฝ้าเพดาน ทาสี)โรงเรียนบา้นโพธิ์โนนจานอีลอก ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18446) 18446 อาคารเรียน อาคารประกอบ (พืน้ ผนัง)โรงเรียนบา้นปา่ไร่ ต.พรหมสวัสด์ิ อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18447) 18447 อาคารเรียน ศก 04 (พืน้ ผนัง)โรงเรียนบา้นโนนคูณ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18448) 18448 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน (เทพืน้คอนกรีต คสล)โรงเรียนบา้นจาน ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.

ศรีสะเกษ
150,000              

 (18449) 18449 อาคารเรียน กรมสามัญ 044 (ทาสี)โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18450) 18450 อาคารเรียน ศก04(หลังคา)โรงเรียนบา้นหนองบวัไชยวาน ต .โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18451) 18451 อาคารเรียน (ประตู หน้าต่าง ทาสี)โรงเรียนบา้นหนองนาโพธิ์ ต.ดวนใหญ่ อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18452) 18452 อาคารเรียน สปช105/29(พืน้ หลังคา ผนัง  ประตูโรงเรียนชุมนหนองสังข์ ต.ศรีส้าราญ อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18453) 18453 อาคารเรียน สปช 105/26 (ทาสี)โรงเรียนบา้นดินด้าเหล่าเสนไต้ ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18454) 18454 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในโรงเรียน เทพืน้คสล.โรงเรียนบา้นหนองหวัช้าง ต.หนองหวัช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18455) 18455 อาคารเรียนอาคารประกอบ(หลังคา)โรงเรียนบา้นบก ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18456) 18456 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังคา เสาปนู พืน้ ผนัง)โรงเรียนบา้นหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.

ศรีสะเกษ
150,000              

 (18457) 18457 อาคารเรียน สปช 105/29 (พืน้)โรงเรียนบา้นโนนแกด ต.ทุม่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18458) 18458 อาคารเรียน สปช 102/26 (ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง)โรงเรียนบา้นกะวัน ต.ตองปดิ อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18459) 18459 อาคารโรงฝึกงาน ศก 23 (ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นหญ้าปล้อง ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 133,000              
 (18460) 18460 อาคารหอ้งสมุด(โครง หลังคา)โรงเรียนบา้นดงบงั(คุรุราษฎร์พฒันา) ต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18461) 18461 อาคารเรียน ษก 04 หลังคา พืน้โรงเรียนบา้นโพนค้อ ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18462) 18462 โรงฝึกงาน ศก 23 (พืน้)โรงเรียนบา้นแวด ต.ละเอาะ อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18463) 18463 อาคารเรียนอาคารประกอบ(ประตู ผนัง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นหนองแข้หนองหว้าปา่สะแบง ต .ซ้า อ.เมือง

ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
100,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (18464) 18464 อาคารเรียน สปช 102/26 (หลังคา ฝ้าเพดาน เชิงชาย)โรงเรียนบา้นแทงวิทยา ต.ซ้า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18465) 18465 อาคารหอ้งสมุด(หลังคา)อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์(ฝ้าเพดาน พืน้ ผนัง ประตู หน้าต่าง)โรงเรียนบา้นลือชัยโนนศรี
ไคลร่องน้้าค้า ต.หนองหวัช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18466) 18466 อาคารเรียน สปช105/29(ทาสี)โรงเรียนบา้นหนองแวง ต.คูบ อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18467) 18467 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังคา ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นหนองทามใหญ่ ต.ค้าเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะ

เกษ
100,000              

 (18468) 18468 อาคารเรียน ศก 04 ก/29 (หลังคา)โรงเรียนบา้นโนนแย้ ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18469) 18469 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18470) 18470 ก่อสร้างร้ัวมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนบา้นร่องสะอาด ต .พรหมสวัสด์ิ อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18471) 18471 อาคารอเนกประสงค์ (หลังคา)โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย

 จ.ศรีสะเกษ
200,000              

 (18472) 18472 อาคารเรียน อาคารประกอบ ร้ัว (พืน้ หลังคา)โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะ
เกษ

200,000              

 (18473) 18473 อาคารอเนกประสงค์ (หลังคา เชิงชาย)โรงเรียนบา้นก้อนเส้า ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18474) 18474 อาคารเรียน สปช 105/29 (ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นเจ้าทุง่ ต.ทุง่สว่าง อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18475) 18475 อาคารหอประชุม (พืน้ ฝ้าเพดาน ทาสี)โรงเรียนบา้นหนองสวง ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18476) 18476 อาคารเรียน (ประตู)โรงเรียนบา้นขนวนจานสามัคคี ต.ต้าแย อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18477) 18477 อาคารโรงฝึกงาน (ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นพนัล้า ต.บวัน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18478) 18478 หอ้งน้้าหอ้งส้วม (ประตู พืน้ โถส้วม ผนัง หลังคา ก๊อกน้้า ทาสี)โรงเรียนบา้นโพนงาม ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18479) 18479 โรงอาหาร(หลังคา)โรงเรียนบา้นหนองดุมหนองม่วง ต.หนองหวัช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18480) 18480 ก่อสร้างร้ัวอิฐบล๊อคโรงเรียนบา้นเปอืยประชาสามัคคี ต.พรหมสวัสด์ิ อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18481) 18481 หอ้งครัว(หลังคา)โรงเรียนบา้นนาม่องนาเมือง ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18482) 18482 อาคารหอ้งสมุด หอประชุม(พืน้ ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นลิงไอ ต.ธาตุ อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18483) 18483 อาคารเรียน ศก 01 (พืน้)โรงเรียนบา้นเสือบอง ต.ทุม่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18484) 18484 อาคารเรียน (หลังคา)โรงเรียนบา้นหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ต.ซ้า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18485) 18485 อาคารอเนกประสงค์ (พืน้ ฝาผนัง ประตู)โรงเรียนบา้นโนนสว่าง ต.เขิน อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18486) 18486 อาคารเรียน สปช 105/29(พืน้)โรงเรียนบา้นธาตุ(สหพฒันานุสรณ์) ต.ธาตุ อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18487) 18487 ปรับปรุงบริเวณ (พืน้สนามกีฬา)โรงเรียนบา้นทุง่ ต.วังหนิ อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18488) 18488 หอ้งน้้าหอ้งส้วม(พืน้ ประตู สุขภณัฑ์ โถส้วม)โรงเรียนบา้นเปอืย ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18489) 18489 หอ้งโสตทศันูปกรณ์ (พืน้ ผนัง ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นหนองแวง ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18490) 18490 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังคา ผนัง)โรงเรียนบา้นยาง ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18491) 18491 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังคา คร่าวไม้ กันสาด)โรงเรียนบา้นกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) ต.ต้าแย อ.พยุห ์จ.

ศรีสะเกษ
150,000              

 (18492) 18492 อาคารเรียน  (ฝ้าเพดาน ทาสี)โรงเรียนบา้นแก ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18493) 18493 หอ้งพกัครู)หลังคา โครงหลังคา)โรงเรียนบา้นสบาย ต.รุ่งระวี อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18494) 18494 อาคารเรียน ศก01(หลังคา โครงหลังคา)โรงเรียนบา้นคอนกาม ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18495) 18495 อาคารเรียน(พืน้ ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นโนนสะอาดอีตู้ ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18496) 18496 อาคารเรียน ศก 04/26(หลังคา หน้าต่าง)โรงเรียนบา้นกระถุน ต.ต้าแย อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18497) 18497 โรงฝึกงาน ศก 23 (หลังคา)โรงเรียนบา้นโนนต้ิว ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
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 (18498) 18498 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังคา ผนัง ทาสี)โรงเรียนบา้นกอกหวันา ต .หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18499) 18499 ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน เทลาน คสล.โรงเรียนบา้นหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรี
สะเกษ

150,000              

 (18500) 18500 อาคารเรียน สปช 104/26 อาคารประกอบ (พืน้)โรงเรียนขุมค้าวิทยา(ส้านักงานสลากกินแบง่สงเคราะห ์673) ต.
บสูุง อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18501) 18501 อาคารเรียนอาคารประกอบ(ประตู)โรงเรียนบา้นโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18502) 18502 อาคารหอ้งสมุด (พืน้ หน้าต่าง ประตู)โรงเรียนบา้นผ้ึง(มธุลีย์ประชาสรรค์) ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18503) 18503 อาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน (ผนังกระจก ประตูกระจก)โรงเรียนบา้นเกาะ ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.

ศรีสะเกษ
150,000              

 (18504) 18504 อาคารเรียน  ศก 02 (หลังคา)โรงเรียนบา้นโพธิ์ลังกา ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18505) 18505 อาคารเรียน ป 1 ซ (เสา ปรับพืน้ ผนัง)โรงเรียนบา้นหนองเข็งเหล่าแค ต.โพนเขวา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18506) 18506 อาคารเรียน ศก 01(พืน้)โรงเรียนบา้นโนนด่ัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18507) 18507 อาคารเรียน อาคารประกอบ (ฝ้าเพดาน ทาสี)โรงเรียนบา้นก่อโนนหล่อง ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18508) 18508 ปรับปรุงทีอ่่านหนังสือหอ้งสมุด(พืน้ โครงหลังคา)โรงเรียนบา้นหนองแก้วส้าโรง ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.
ศรีสะเกษ

100,000              

 (18509) 18509 อาคารเรียน ศก 02 (โครงหลังคา เสา หลังคา)โรงเรียนบา้นก้านเหลือง ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะ
เกษ

100,000              

 (18510) 18510 หอประชุม(โครงหลังคา เสา หลังคา พืน้ เชิงชาย) หอ้งสมุด(พืน้)โรงเรียนบา้นหนองครก ต.หนองครก อ.เมืองศรี
สะเกษ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18511) 18511 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หน้าต่าง ประตู ทาสี)โรงเรียนบา้นดอนกลาง ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรี
สะเกษ

100,000              

 (18512) 18512 อาคารเรียน ศก 01 (ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นหนองกันจอ ต.ธาตุ อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18513) 18513 อาคารเรียน ศก 04/2522 (พืน้ไม้)โรงเรียนบา้นจอมวิทยา ต.บงึบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18514) 18514 อาคารอเนกประสงค์ (ฝ้าเพดาน ประตู หลังคา)โรงเรียนบา้นกุดโง้ง(สิริราษฎร์บ้ารุง) ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ 

จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18515) 18515 หอ้งเรียน (พืน้)โรงเรียนบา้นหนองเตย ต.พรหมสวัสด์ิ อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18516) 18516 ปรับปรุงบริเวณภายในโรงเรียน(ถนน คสล.)โรงเรียนบา้นดูนสิม ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18517) 18517 บา้นพกัครู (หลังคา เชิงชาย ฝ้าเพดาน พืน้ ประตู หน้าต่าง ทาสี)โรงเรียนบา้นคูบ ต.คูบ อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18518) 18518 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งปฏบิติัการ อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างในโรงเรียน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภมุิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18519) 18519 หอ้งน้้าหอ้งส้วม(พืน้ โถส้วม โถปสัสาวะ ประตู หลังคา อ่างล้างหน้าโรงเรียนบา้นกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์
สงเคราะห์) ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18520) 18520 อาคารเรียน สปช 105/26 (หลังคา)โรงเรียนบา้นโพนดวน ต.บสูุง อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18521) 18521 อาคารเรียน ศก 01 (ฝาผนังไม้โรงเรียนบา้นทุม่ ต.ทุม่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18522) 18522 ปรับปรุงหอ้งสมุด (พืน้ เหล็กดัดประตู หน้าต่าง ปรับปรุงภมุิทศัน์โรงเรียนบา้นโนนหุง่หนองหว้าน้้าทว่ม ต .โพธิ์ อ.

เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
100,000              



     หนา้ที ่780

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18523) 18523 อาคารเรียน (พืน้)โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18524) 18524 โรงอาหาร (หลังคา ) อาคารเรียน ศก 04 (หลังคา)โรงเรียนบา้นล้ินฟา้ ต.ล้ินฟา้ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18525) 18525 หอ้งเรียน(ผนัง ประตู วงกบ หน้าต่างโรงเรียนบา้นบวัน้อยโนนปอ ต .บวัน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18526) 18526 ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล (ปรับปรุงพืน้)โรงเรียนบา้นกล้วย ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18527) 18527 อาคารอเนกประสงค์(ร้ัวตาข่าย ทาสี)โรงเรียนบา้นเลิงแฝกโพนทองพฒันา ต.หนองหวัช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะ

เกษ
100,000              

 (18528) 18528 อาคารเรียน ศก 03พืน้หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นบกแดงผักขะย่า ต .บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18529) 18529 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หน้าต่าง)โรงเรียนบา้นหนองถ่ม ต.หนองหวัช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18530) 18530 ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน เทพืน้คอนกรีต คสล.โรงเรียนบา้นทุง่น้อย ต .โพนยาง อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18531) 18531 โรงฝึกงาน ศก 23 (หลังคา)โรงเรียนบา้นหนองแวงโพนเขวา ต.โพนเขวา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18532) 18532 โรงอาหาร (ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นต้าแยหนองเม็ก ต.ต้าแย อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18533) 18533 อาคารเรียน อาคารประกอบ (พืน้)โรงเรียนบา้นกระหวันโนนเจริญ ต.พรหมสวัสด์ิ อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18534) 18534 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด(พืน้ ผนัง ทาสี)โรงเรียนบา้นหนองหว้าเข้ากรรม ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรี

สะเกษ
100,000              

 (18535) 18535 อาคารเรียน สพป.105/29 (พืน้)โรงเรียนบา้นไทยบวกแต้บวกเตย ต.บสูุง อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18536) 18536 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 (หลังคา ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นหนามแทง่ ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18537) 18537 อาคารเรียน สปช 105(หลังคา)โรงเรียนมหาราช 3 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18538) 18538 ปรับปรุงภมูิทศีน์ ท้าคลองระบายน้้าโรงเรียนอนุบาลพยุห ์ต .พยุห ์อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18539) 18539 อาคารเรียน สปช 104/26 (พืน้)โรงเรียนบา้นหนองออ ต.โนนเพก็ อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18540) 18540 อาคารเรียนกรมสามัญ 004(ทาสี)โรงเรียนบา้นยางกุดนาค้า ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18541) 18541 อาคารเรียน สปช 105/29 (พืน้)โรงเรียนบา้นอะลางหวัขัว ต.ต้าแย อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18542) 18542 โรงอาหาร(พืน้)โรงเรียนบา้นสะเต็ง ต.คูบ อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18543) 18543 บา้นพกัครู (หลังคา หน้าต่าง ฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นกอก ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18544) 18544 โรงฝึกงาน(ผนัง ประตู )โรงเรียนบา้นละทาย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18545) 18545 ปรับปรุงบริเวณ ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหนองกี่ ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18546) 18546 อาคารเรียนอาคารประกอบ (พืน้)โรงเรียนบา้นโคก ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18547) 18547 หอ้งโสตทศันูปกรณ์(ฝ้าเพดาน หน้าต่าง ประตู ทาสี)โรงเรียนบา้นเมืองน้อยหนองมุข ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ 

จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18548) 18548 อาคารเรียนอาคารประกอบ หอ้งเรียน ผนัง ฝ้าเพดาน รางน้้า ทาสี )โรงเรียนบา้นมะกรูด ต.ค้าเนียม อ.กันทรารมย์
 จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18549) 18549 ปรับปรุงภมูิทศัน์รอบบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงสนามวอล์เลย์บอลโรงเรียนบา้นทุง่พาย ต .หนองหวัช้าง อ.กันทรา
รมย์ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18550) 18550 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 (พืน้)โรงเรียนบา้นหนองม่วงหนองแต้ ต.พยุห ์อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18551) 18551 อาคารฝึกงาน ศก 12(หลังคา ผนัง เสาไม้ ทาสี)โรงเรียนบา้นหนองโนวิทยา ต.น้้าค้า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18552) 18552 อาคารเรียน อาคารประกอบ(หลังคา)โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (18553) 18553 อาคารเรียน อสพป.(หลังคา)โรงเรียนบา้นแก้ง ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18554) 18554 โรงอาหาร(พืน้ ผนัง หลังคา ประตู)โรงเรียนบา้นโนนส้าโรงหนองหมากแซว ต .ทุง่สว่าง อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18555) 18555 อาคารเรียน อาคารประกอบ(ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ช่องลมโรงเรียนบา้นหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) ต.ทาม 

อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18556) 18556 อาคารหอ้งสมุด(อาคารเรียนชั้นปฐมวัย (หลังคา ฝ้าเพดาน เสา ทาสี พืน้)โรงเรียนบา้นหนองหวาย ต.โนนสัง อ.

กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18557) 18557 อาคารเรียน (พืน้)โรงเรียนบา้นสะพงุ ต.คูบ อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18558) 18558 โรงอาหาร(หลังคา ผนัง)โรงเรียนบา้นยางน้อยตองปดิ ต .ตองปดิ อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18559) 18559 ส้วม สปช601/26(หลังคา  ช้ิงชาย ฝ้าเพดาน ประตู โถส้วม โถปสัสาวะ แผงกั้นปสัสาวะ อ่างล้างหน้า ทาสี )

โรงเรียนบา้นหอย-โนนดู่ ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18560) 18560 อาคารเรียน สปช 105/29(ประตู หลังคา ฝ้าเพดาน รางน้้า เชิงชสยโรงเรียนบา้นร่องเก้า ต .โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.
ศรีสะเกษ

100,000              

 (18561) 18561 อาคารเรียนสร้างเอง(พืน้ ประตู หน้าต่าง)โรงเรียนบา้นหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า ต.ธาตุ อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18562) 18562 ฌรงฝึกงาน (ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นหนองค้า ต.หนองค้า อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18563) 18563 อาคารเรียน สปช 104/26(ทาสี)โรงเรียนบา้นโคกเพก็ ต.โนนเพก็ อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18564) 18564 อาคารเรียน สปช 102/26(ผนัง ประตู หน้าต่าง)โรงเรียนบา้นหวัเหล่า ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18565) 18565 อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร(พืน้)โรงเรียนบา้นคูซอด ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18566) 18566 อาคารเรียน ศก1(พืน้)โรงเรียนบา้นตีกา ต.ศรีส้าราญ อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18567) 18567 อาคารเรียน สปช105/29(พืน้)โรงเรียนบา้นเจี่ย ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18568) 18568 อาคารเรียนอาคารประกอบ(พืน้ หน้าต่าง ประตูโรงเรียนบา้นแดงเหล่ายอด ต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18569) 18569 ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นคล้อ มิตรภาพที ่226 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18570) 18570 อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร(หลังคา รางน้้า ทาสี)โรงเรียนบา้นลุมภ ูต.น้้าเกล้ียง อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18571) 18571 ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองทุม่ ต .วังหนิ อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18572) 18572 อาคารอเนกประสงค์(หลังคา)โรงเรียนบา้นทาม ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18573) 18573 อาคารอเนกประงค์(ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นโนนสายหนองหว้า ต.บสูุง อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18574) 18574 อาคารเรียน สปช105/26(วงกบอลูมิเนียม หลังคา)โรงเรียนบา้นโนนดู่ ต.ดวนใหญ่ อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18575) 18575 อาคารเรียน สปช 105/26(หลังคา เสา)โรงเรียนบา้นกะเอิน ต.บสูุง อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18576) 18576 อาคารเรียน ศก01 หน้าต่าง ประตูโรงเรียนบา้นค้าเนียม(ค้าเนียมวิทยาคาร) ต.ค้าเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18577) 18577 อาคารฝึกงาน ศก23(หลังคา พืน้)โรงเรียนบา้นสร้างสะแบง ต .บอ่แก้ว อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18578) 18578 อาคารโรงฝึกงาน(หลังคา)โรงเรียนบา้นซ้าโพธิ์ ต.ซ้า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18579) 18579 อาคารเรียน ประตูโรงเรียนบา้นหนองสนม ต .เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18580) 18580 อาคารเรียนอนุบาล(พืน้)โรงเรียนบา้นโนนงาม ต.รุ่งระวี อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18581) 18581 อาคารเรียนอาคารประกอบ(พืน้ ผนัง ทาสี)โรงเรียนอนุบาลวังหนิ ต.บสูุง อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18582) 18582 อาคารเรียน(ผนังไม้ คร้่าวไม้โรงเรียนบา้นฮ่องแข้ด้า ต.ทุม่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18583) 18583 อาคารเรียนอาคารประกอบ(พืน้ ประตูโรงเรียนบา้นสว่าง ต.ทุง่สว่าง อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18584) 18584 ปรับปรุงริเาณโรวเรียนโรงเรียนบา้นโนนสว่าง ต .บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18585) 18585 หอ้งสมุด ผนัง หน้าต่าง ประตู เสาปนู ช่องลม ทาสีโรงเรียนบา้นหวัวัวหนองนารี ต .บสูุง อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18586) 18586 หอ้งสมุด(ฝ้าเพดาน พืน้โรงเรียนบา้นหนองบวั ต.บอ่แก้ว อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18587) 18587 อาคารเรียน สปช102/26(หลังคา ทาสี)โรงเรียนบา้นดินด้า ต.ล้ินฟา้ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18588) 18588 อาคารเรียน ศก01(หลังคา)โรงเรียนบา้นอาลัย ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18589) 18589 อาคารเรียนแบบสร้างเอง(หลังคา)โรงเรียนบา้นหมากเขียบ ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18590) 18590 อาคารเรียนอาคารประกอบ(พืน้)โรงเรียนบา้นทุง่มัง่ ต .อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18591) 18591 โรงฝึกงาน ศก23(หลังคา หน้าต่าง)โรงเรียนบา้นหอยสะเดาพฒันา ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
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 (18592) 18592 อาคารเรียน สปช104/26(หลังคา)โรงเรียนบา้นหนองสามขา ดอนแก้ว ต .โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18593) 18593 อาคารอเนกประสงค์ ศก23(ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นเหน็อ้ม ต.โพนยาง อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18594) 18594 อาคารเรียน สปช104/26(พืน้ ทาสี)โรงเรียนบา้นขี้เหล็ก ต.ละเอาะ อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18595) 18595 โรงอาหาร ศก23(พืน้)โรงเรียนบา้นหนองมะแซว ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18596) 18596 โรงอาหาร ศก23(หลังคา)โรงเรียนบา้นเขวา ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18597) 18597 อาคารอเนกประสงค์ สปช205/26(พืน้)โรงเรียนบา้นหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.

ศรีสะเกษ
100,000              

 (18598) 18598 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23(เสา ผนังไม้ หน้าต่าง ประตู วงกบหน้าต่าง วงกบประตู หลังคา)โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองหว้ยคล้า1 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18599) 18599 หอ้งสมุด(พืน้ ฝ้าเะดาน)โรงเรียนตะดอบวิทยา ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18600) 18600 อาคารอเนกประสงค์ ศก23(หลังคา)โรงเรียนบา้นหนองสาดโนนเจริญ ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18601) 18601 อาคารเรียนอาคารประกอบ(หลังคา ประตู)โรงเรียนบา้นนาดี ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18602) 18602 อาคารเรียน พืน้โรงเรียนบา้นหนองค้า ต .น้้าค้า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18603) 18603 อาคารเรียนอาคารประกอบ(ฝ้าเพดาน แผงบงัแดดโรงเรียนบา้นหนองคู ต .วังหนิ อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18604) 18604 หอ้งเรียนหอ้งสมุดและส่ิงแวดล้อม(ผนัง ทาสี พืน้ หลังคา รางน้้า บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองตลาด ต .

เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18605) 18605 ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน อาคารประกอบ ร้ัว พืน้โรงเรียนบา้นยางน้อยสามัคคี ต .ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะ
เกษ

100,000              

 (18606) 18606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปลาข่อ ต .โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18607) 18607 อาคารเรียน สปช2/28(ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 300,000              
 (18608) 18608 อาคารเรียนอาคารประกอบ(พืน้)โรงเรียนบา้นแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18609) 18609 อาคารเรียน สปช105/29(ประตู)โรงเรียนบา้นส้าโรงโคเฒ่า ต.พรหมสวัสด์ิ อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18610) 18610 อาคารเรียน ป 1 ซ พืน้ ผนัง หลังคา ปรับปรุงบริเวณภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นบวัระรมย์ ต .ตองปดิ อ.น้้า

เกล้ียง จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18611) 18611 อาคารเรียน(ฝ้าเะดาน ทาสี)โรงเรียนบา้นดู่ ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18612) 18612 อาคารเรียน สปช105/29(พืน้)โรงเรียนบา้นน้้าเกล้ียง ต.น้้าเกล้ียง อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18613) 18613 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณภายในโรงเรียน(ร้ัว)โรงเรียนบา้นเหล่าฝ้าย ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18614) 18614 อาคารเรียน สปช102/26(พืน้)โรงเรียนบา้นขี้เหล็ก(อสพป.40) ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18615) 18615 อาคารเรียน ศก04(บนัได)โรงเรียนบา้นหางว่าวโนนบวั ต.ทุม่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18616) 18616 อาคารเรียน ศก01(หลังคา)โรงเรียนบา้นแวงโนนเปอืยหนองแสง ต .บวัน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18617) 18617 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณภายในโรงเรียน(ร้ัว)โรงเรียนบา้นโนนผ้ึง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18618) 18618 อาคารเรียน ศก04 ส้วม สปช601/26 หน้าต่าง  หลังคาโรงเรียนบา้นโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ต.บงึบอน อ.ยาง

ชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18619) 18619 อาคารเรียน สปช105/29(หลังคา)โรงเรียนบา้นละเอาะ ต.ละเอาะ อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18620) 18620 อาคารเรียนอาคารประกอบ(หลังคา)โรงเรียนบา้นโนนหนองสิม ต.เขิน อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18621) 18621 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียน(ร้ัว)โรงเรียนบา้นหนองน้้าเต้าโนนสวน ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะ

เกษ
100,000              

 (18622) 18622 อาคารเรียน ศก04(ผนัง พืน้ ฝ้าเพดาน ทาสี)โรงเรียนบา้นเทอ่เล่อ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18623) 18623 อาคารเรียนอาคารประกอบ(ประตู ผนัง)โรงเรียนบา้นขามปอ้ม ต .หนองบวั อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
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 (18624) 18624 อาคารเรียน ศก01 ฝ้าเพดาน หลังคาโรงเรียนบา้นผักขะ ต.ล้ินฟา้ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18625) 18625 อาคารเรียน สปช104/26(พืน้)โรงเรียนบา้นโนนสว่าง(อสพป.17) ต.พรหมสวัสด์ิ อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18626) 18626 อาคารเรียน โครงหลังคากันสาด หลังคาโรงเรียนบา้นเหม้าหนองเรือ ต .ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18627) 18627 ส้วม สปช601/26 สปช604/45(หลังคา ประตู ทาสี อ่างล้างหน้า กระจกเงา ผนัง โถส้วม พืน้)โรงเรียนบา้นโพธิ์ศรี

(คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล) ต.โนนเพก็ อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18628) 18628 ปรับปรุงภมูิทศัน์และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนสัง (โนนสังวิทยาคาร) ต.โนนสัง อ.
กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18629) 18629 ปรับปรุงภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน เทพืน้ คสล .โรงเรียนนิคมสร้างตนเองหว้ยคล้า 3 ต.บอ่
แก้ว อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18630) 18630 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นจิกกะลา ต .ผักแพว อ.กันทรารมย์ 
จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18631) 18631 ปรับปรุงภมูิทศัน์ส่ิงแวดล้อม ซ่อมแซมห้้องสมุด อาคารเรียนโรงเรียนบา้นดอนส้ัน ต .โพนเขวา อ.เมืองศรีสะเกษ 
จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18632) 18632 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (หลังคา)โรงเรียนบา้นเปอืย ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18633) 18633 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นผักขย่าใหญ่ ต .โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.
ศรีสะเกษ

150,000              

 (18634) 18634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และภมูิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นผักบุง้ ต .จาน อ.
กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18635) 18635 ปรับปรุงซ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นในโรงเรียนโรงเรียนบา้นรุ่ง ต .รุ่งระวี อ.น้้าเกล้ียง
 จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18636) 18636 อาคารหอประชุม อาคารเรียนปฐมวัย โรงอาหาร (หลัง ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบา้นพะแนงวิทยา ต.จาน อ.กันทรา
รมย์ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18637) 18637 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  หอ้งเรียน หอ้งปฏบิติัการ อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น  ปรับปรุงภมูิทศัน์ 
และส่ิงแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นโพนทรายโนนเรือ ต .หนองบวั อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18638) 18638 ปรับปรุงภมูิทศัน์และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน 
หอ้งปฏบิติัการโรงเรียนบา้นหนองบาง ต .น้้าเกล้ียง อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18639) 18639 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสร้างหว้า ต .โนนเพก็ 
อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18640) 18640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสร้างเหล่าโนนแดง ต .ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18641) 18641 โรงอาหาร (เสา หลังคา โครงหลังคา พืน้ ทาสี วงกบประตู หน้าต่าง)โรงเรียนบา้นหนองแลงระไง ต .รุ่งระวี อ.น้้า
เกล้ียง จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18642) 18642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นสีถาน ต .
หนองบวั อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18643) 18643 ปรับปรุงภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งปฏบิติัการ อาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองตาเชียง ต.โพนยาง อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18644) 18644 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งปฏบิติัการ  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างในโรงเรียน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภมุิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองเทา ต .เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

100,000              



     หนา้ที ่784

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18645) 18645 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งปฏบิติัการ อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างในโรงเรียน ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมและภมุิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองบวัทา่ช้าง ต .หนองบวั อ.กันทรารมย์ จ.ศรี
สะเกษ

100,000              

 (18646) 18646 ปรับปรุงภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งปฏบิติัการ อาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองรัง ต.พยุห ์อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18647) 18647 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองหว้าทบัทยั ต .
พยุห ์อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18648) 18648 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียน โรงเรียนบา้นโพนยาง ต .โพนยาง อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18649) 18649 ปรับปรุงภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งปฏบิติัการ อาคารเรียน

โรงเรียนบา้นหนองแคนหนองเทา ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18650) 18650 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งปฏบิติัการ อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างในโรงเรียน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภมุิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นค้อยางปอ (อสพป.35) ต.โนนเพก็ อ.พยุห ์จ.ศรีสะ
เกษ

100,000              

 (18651) 18651 ปรับปรุงภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งปฏบิติัการ อาคารเรียน
โรงเรียนบา้นโนนดู่ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18652) 18652 ปรับปรุงภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งปฏบิติัการ อาคารเรียน
โรงเรียนบา้นหนองแวงสาขาบา้นโนนรัง ต .หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18653) 18653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน อาคารหอประชุม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภมูิทศัน์โรงเรียนสพป .ศรีสะเกษ
 เขต 1 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

300,000              

 (18654) 18654 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งปฏบิติัการ อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างในโรงเรียน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภมุิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ต .หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18655) 18655 ปรับปรุงภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งปฏบิติัการ อาคารเรียน
โรงเรียนบา้นโปร่ง ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18656) 18656 อาคารเรียน ศก 03 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหวัช้าง(ราษฎร์บ้ารุง) ต.หวัช้าง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18657) 18657 อาคารเรียน ศก 04 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหวัขัวนาแปะหนองอึ่ง ต.บวัหุง่ อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18658) 18658 อาคารเรียน ศก 01  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนอนุบาลราษไีศล ต.เมืองคง อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (18659) 18659 อาคารเรียน สปช 102/26 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นส้าโรง(วิทยาราษฎร์) ต.ส้าโรง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18660) 18660 อาคารเรียน ศก 01 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นแต้(ประชาบ้ารุง) ต.แต้ อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18661) 18661 อาคารเรียน สปช 102/26  เปล่ียนหลังคา		

โรงเรียนบา้นหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) ต.ก้านเหลือง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18662) 18662 อาคารเรียน ศก 04 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นตลาดหนองเรือ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18663) 18663 อาคารเรียน สปช 105/29  เปล่ียนหลังคา		

โรงเรียนบา้นเปอืยขาม ต .หนองอี่ง อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18664) 18664 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นพลับ ต.ปะอาว อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18665) 18665 อาคารเรียน ศก 04 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นยางเอือด ต.ส้าโรง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18666) 18666 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นมะฟกั ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18667) 18667 อาคารเรียน สปช 102/26  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นปลาขาว ต.หนองแค อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18668) 18668 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองหวัหมู ต.สระก้าแพงใหญ่ อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 150,000              



     หนา้ที ่785

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18669) 18669 อาคารเรียน สปช 102/26 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นเกิ้ง(อสพป.37) ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18670) 18670 อาคารเรียน ป 1 ซ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโพนเมือง ต.ขะยูง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18671) 18671 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นอีหล้่า(ราษฎร์นุสรณ์) ต.

อี่หล้่า อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18672) 18672 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) ต.เมืองคง อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18673) 18673 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนส้มปอ่ย(ส้มปอ่ยวิทยาเสริม) ต.ส้มปอ่ย อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18674) 18674 อาคารเรียน ศก 01 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) ต.ก้านเหลือง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรี
สะเกษ

100,000              

 (18675) 18675 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นหนองเหล็กโนนหนองหว้า ต.โดด อ.โพธิ์
ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18676) 18676 อาคารเรียน ศก 06 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหมากยาง ต.เปา๊ะ อ.บงึบรูพ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18677) 18677 อาคารอนุบาล เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองสะมอน ต .เมืองหลวง อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18678) 18678 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโพธิ์ ต.คลีกล้ิง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18679) 18679 อาคารเรียน ศก 04 อาคารเรียน ศก 06 อาคารหอ้งสมุด เปล่ียนฝ้าเพดาน  อาคาร สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นพงพรต ต.หนองหา้ง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18680) 18680 อาคารเรียน ศก 04 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนหนองผือ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18681) 18681 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18682) 18682 อาคารเรียน สปช 102/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตู ทาสีโรงเรียนบา้นโปร่งสามัคคี ต.โคกจาน อ.อุทมุพร

พสัิย จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18683) 18683 อาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองสวง(อสพป.2) ต.สร้างปี ่อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18684) 18684 อาคาร  สปช 202/26  เปล่ียนฝ้าเพดาน  เชิงชาย  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นพะวร ต .จานแสนไชย อ.หว้ยทบั

ทนั จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18685) 18685 อาคาร สปช 202/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนบา้นเขวา ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18686) 18686 อาคาร  สปช 202/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองดุมหนองแคนน้อย ต .หนองใหญ่ อ.

เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18687) 18687 อาคาร สปช 205/26 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลอุทมุพรพสัิย ต.ก้าแพง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (18688) 18688 อาคาร  สปช 203/26 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นไผ่ ต.ไผ่ อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18689) 18689 อาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนหลังคา  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ต .โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.

ศรีสะเกษ
150,000              

 (18690) 18690 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นขวาว ต .ทุง่ไชย อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18691) 18691 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปล่ียนหลังคา โรงเรียนบา้นค้อก้าแพง ต.สระก้าแพงใหญ่ อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18692) 18692 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบอนใหญ่ ต.โพธิ์ชัย อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18693) 18693 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองอาคูณ ต.ปราสาท อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18694) 18694 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นอีหนา(รัฐประชานุกูล) ต.บวัหุง่ อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18695) 18695 อาคารอเนกประงค์ ศก 23 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนเค็ง ต.หนองไฮ อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18696) 18696 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นขะยุง ต.ปราสาท อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18697) 18697 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโคก ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              



     หนา้ที ่786

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18698) 18698 อาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสร้างเรือ ต .หว้ยทบัทนั อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะ

เกษ
100,000              

 (18699) 18699 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นก่อ(ราษฎร์นุกูล) ต.หนองไฮ อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18700) 18700 อาคาร สปช 202/26 เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นหนองบอ่ ต.ด่าน อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18701) 18701 อาคาร สปช 202/26 เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นขะยูง(ขะยูงศิลปศึ์กษา) ต.ขะยูง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18702) 18702 อาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ส้วม สปช 601/26 เปล่ียนประตู  เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นนาทุง่ 

ต.ผักไหม อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18703) 18703 อาคารเรียน สปช 102/26 ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปล่ียนฝาผนังโรงเรียนอนุบาลเมือง
จันทร์(บา้นปลาซิว) ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18704) 18704 อาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารประกอบ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นค้อโนนเพก็ ต .รังแร้ง 
อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18705) 18705 อาคารเรียน สปช 103/26  ปพูืน้กระเบือ้ง  ส้วม สปช 601/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหอ่ง ต .ตาโกน อ.
เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18706) 18706 อาคารเรียน ศก 01 ปพูืน้กระเบือ้ง  ส้วม สปช 601/26 เปล่ียนหลังคา เปล่ียนประตู เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียน
บา้นโนนเหมือดแอ่บวัหล่น ต.คลีกล้ิง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18707) 18707 อาคารอเนกประสงค์  เทพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกลาง (ประชาคมวิทยา) ต.ขะยูง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะ
เกษ

100,000              

 (18708) 18708 อาคาร สปช 206/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นตาทอง ต .ผักไหม อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18709) 18709 อาคารเรียน ศก 04 ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารเรียน สปช 102/26 เปล่ียนประตู อาคารแบบพเิศษ เปล่ียนประตู

โรงเรียนบา้นแต้ชะบา ( อสพป.38 ) ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18710) 18710 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกุง ต.ทุง่ไชย อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18711) 18711 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ เปล่ียนฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นทุม่ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18712) 18712 อาคารเรียน สปช 102/26 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่ ต.ส้มปอ่ย อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18713) 18713 อาคารเรียน ศก 04 เปล่ียนผนังโรงเรียนบา้นโนนแดงโนนม่วง ต.ทุง่ไชย อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18714) 18714 อาคารเรียน ป 1 ซ เปล่ียนผนังโรงเรียนบา้นหว้า ต.ปราสาท อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18715) 18715 อาคารเรียน สปช 105/29  กั้นผนังหอ้งโรงเรียนบา้นทุง่สว่าง (ราษฎร์พฒันา) ต.ตาเกษ อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18716) 18716 อาคารเรียน ป 1 ซ เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นคูสระ ต.ไผ่ อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18717) 18717 อาคารเรียน ศก 04 เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสี  อาคารเรียน สปช 105/29  เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง 

โรงเรียนบา้นโต่งโต้น ต.หนองอึ่ง อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18718) 18718 อาคารหอ้งสมุด เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองแคน ต .เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18719) 18719 อาคาร ศก 04 เปล่ียนหน้าต่าง อาคาร ศก 01 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นยาง ต.เมืองแคน อ.ราษไีศล จ.ศรีสะ
เกษ

150,000              

 (18720) 18720 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนประตู  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรี
สุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18721) 18721 อาคารเรียน ศก 01 เปล่ียนหน้าต่าง เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นนานวนหนองแคน ต.จานแสนไชย อ.หว้ยทบัทนั 
จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18722) 18722 อาคารอเนกประสงค์ ศก 02 งานผนัง งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกหล่าม ต .โคกหล่าม อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18723) 18723 อาคารเรียน สปช 105/29  ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบา้นเสียว ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 150,000              



     หนา้ที ่787

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18724) 18724 อาคารเรียน ศก 04 เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนสายขมิน้หนองแมว ต .แขม อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18725) 18725 อาคารเรียน ป 1 ซ  ปรับพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18726) 18726 อาคารเรียน ศก 01 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นดู่ค้อ ต. อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18727) 18727 อาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนน้อย ต .โคกหล่าม อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18728) 18728 อาคารเรียน สปช 105/29  ปพูืน้กระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.อี่หล้่า อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18729) 18729 อาคารเรียน ศก 04 สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นจานแสนไชย ต .จานแสนไชย อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรี
สะเกษ

150,000              

 (18730) 18730 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นฮ่องข่า ต .หนองอึ่ง อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18731) 18731 อาคารเรียน สปช 104/26  สปช 102/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโกทา ต .หนองอึ่ง อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18732) 18732 อาคารเรียน สปช 104/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเพยีมาต (รัฐราษฎร์พทิยาคาร) ต.หนองแค อ.ราษไีศล จ.
ศรีสะเกษ

150,000              

 (18733) 18733 อาคารเรียน สปช 105/29 อาคาร ศก 017 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลบงึบรูพ ์ต .บงึบรูพ ์อ.บงึบรูพ ์จ.ศรีสะ
เกษ

150,000              

 (18734) 18734 อาคารเรียน ศก 04 เปล่ียนหน้าต่าง  อาคารเรียน สปช 102/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ส้วม 601/26 เปล่ียนหลังคา 
ประตูโรงเรียนบา้นกล้วยกว้าง ต.กล้วยกว้าง อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18735) 18735 อาคารหอ้งสมุด ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหลักด่านหนองจอก ต .หนองบวัดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18736) 18736 อาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นไพรพะยอม ต .กล้วยกว้าง อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18737) 18737 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นโนนสูง ต.แขม อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18738) 18738 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นเมีย่งแคนดวน ต .ไผ่ อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18739) 18739 อาคารเรียน สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นหนองหว้า ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18740) 18740 อาคารเรียน สปช.102/26  ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บา้นหนองศาลา) ต.สร้างปี ่อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18741) 18741 อาคารเรียน สปช.103/26 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นหนองโง้ง ต.หว้านค้า อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18742) 18742 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นหาด(อสพป.13) ต.เปา๊ะ อ.บงึบรูพ ์จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18743) 18743 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นส้าโรงน้อยหนองบวั ต .หนองหา้ง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18744) 18744 อาคารเรียน สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นสระภ ูต.ก้าแพง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18745) 18745 อาคารเรียน สปช.104/26 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นคร่ัง ต.ดู่ อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18746) 18746 อาคารเรียน ศก 04/25 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นดอนทพัควายคร่ังน้อยโนนชาด ต .โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

100,000              



     หนา้ที ่788

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18747) 18747 อาคารเรียน สปช.103/26 ปพูืน้กระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นหนองส้าโรงน้อย ต.หวัช้าง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18748) 18748 อาคารเรียน แบบ ป.1ซ  ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นกงพาน ต.ก้านเหลือง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18749) 18749 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นสะเดา ต.โพธิ์ชัย อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18750) 18750 อาคารเรียน สปช.103/26 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นหนองม้า ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18751) 18751 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นหนองกก ต.บวัหุง่ อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18752) 18752 อาคารเรียน สปช.105/29 , โรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นโจดม่วง ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18753) 18753 อาคารเรียน ศก 04  ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นด่านนอกดง ต.ไผ่ อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18754) 18754 อาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18755) 18755 อาคารหอ้งสมุด ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นหนองหมีหวัดง(ประชาวิทยาคาร) ต.หนองหมี อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18756) 18756 อาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนสระก้าแพงวิทยาคม ต.ก้าแพง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18757) 18757 อาคารเรียน ป.1ซ  ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นคลีกล้ิง ต.คลีกล้ิง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18758) 18758 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นน้้าอ้อมน้อย ต.หว้านค้า อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18759) 18759 อาคารเรียน ป.1ซ พเิศษ ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นสามขา ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18760) 18760 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นกระสังข์ ต.ผักไหม อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18761) 18761 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นหนองเหล็ก ต.ตาเกษ อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18762) 18762 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นส้มปอ่ยศรีวิศรมิตรภาพที ่161 ต.ส้าโรง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18763) 18763 อาคารเรียน สปช.104/26 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นเก็บงา(ประชารัฐพฒันา) ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18764) 18764 อาคารเรียน สปช.104/26 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นดงเค็งตู้ ต.หนองบวัดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18765) 18765 อาคารเรียน ศก 01 , ศก 04ก  ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นม่วง ต.เปา๊ะ อ.บงึบรูพ ์จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18766) 18766 อาคารเรียน ศก 01  ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นเมืองหลวง ต.เมืองหลวง อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ

150,000              



     หนา้ที ่789

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18767) 18767 อาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นกระเดาอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18768) 18768 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นกอย ต.ดู่ อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18769) 18769 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นสร้างปี ่ต .สร้างปี ่อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18770) 18770 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นปะโด๊ะ ต.ปราสาท อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18771) 18771 อาคารอเนกประสงค์ ศก 22/24 ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นเชือก ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18772) 18772 อาคารโรงอาหาร  ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นเหง่ียงกระจ๊ะ ต.โคกหล่าม อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18773) 18773 อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสี
โรงเรียนบา้นหว้ย ต.บวัหุง่ อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18774) 18774 ส้วม สปช.601/26 เปล่ียนหลังคา งานพืน้คอนกรีต
โรงเรียนบา้นขนวนสีแก้ว ต.ก้านเหลือง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18775) 18775 ส้วม สปช.601/26 เปล่ียนหลังคา งานพืน้คอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้ง งานสุขภณัฑ์
โรงเรียนบา้นโคก ต.โคกจาน อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18776) 18776 บา้นพกัครู แบบ 302/28 งานพืน้ งานประตู หน้าต่าง ทาสี อาคารเรียน แบบบ สปช .102/26 ทาสี
โรงเรียนบา้นหนองปลาคูณ ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18777) 18777 ปรับปรุงสนามกีฬาวอลเล่ย์บอล เทพืน้คอนกรีต
โรงเรียนบา้นเมืองน้อย ต.เมืองหลวง อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18778) 18778 ปรับปรุงอาคารเรียน ป.1ซ เทพืน้คอนกรีต
โรงเรียนบา้นหนองบวัดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) ต.หนองบวัดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18779) 18779 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นไฮใหญ่ ต.กล้วยกว้าง อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18780) 18780 ปรับปรุงพืน้คอนกรีต ลานกีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนบา้นดอนไม้งาม ต.หนองหมี อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18781) 18781 เทพืน้คอนกรีต ลานกีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนบา้นเหด็ผ้ึงหนองก่าม ต.หนองหมี อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18782) 18782 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นหนองน้้าขุ่น ต.เมืองหลวง อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18783) 18783 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นขี้เหล็ก ต.รังแร้ง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18784) 18784 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
โรงเรียนบา้นโนนลาน ต.เปา๊ะ อ.บงึบรูพ ์จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18785) 18785 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นทุง่ไชย(พฒันานุสรณ์) ต.ทุง่ไชย อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18786) 18786 อาคาร ศก 04 เปล่ียนผนัง เปล่ียนพืน้ไม้ ฝ้าเดาน เชิงชาย ทาสี
โรงเรียนบา้นมะยาง ต.หนองแค อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ

100,000              



     หนา้ที ่790

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18787) 18787 ปรับพืน้คอนกรีต ลานกีฬาอเนกประสงค์ ปรับปรุงร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง

โรงเรียนบา้นกุงขาม ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18788) 18788 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองหงอก ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18789) 18789 อาคาร ศก 04  อาคาร ป 1 ซ  เปล่ียนผนัง  เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นตัง ต.หนองแค อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18790) 18790 อาคาร สปช 102/26 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอนงูเหลือม ต.หนองแค อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18791) 18791 อาคาร ศก 02  เปล่ียนผนังโรงเรียนบา้นฟา้ผ่า ต.หนอฃหา้ง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18792) 18792 อาคารเรึยน ศก 01 บยุาวหอ้งเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนกระจกโรงเรียนบา้นโก ต .ส้มปอ่ย อ.ราษไีศล จ.ศรี

สะเกษ
150,000              

 (18793) 18793 อาคารเรียน     ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นแต้มะหล่ี ต .กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18794) 18794 อาคาร สปช 202/26  เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลหว้ยทบัทนั ต.หว้ยทบัทนั อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะ

เกษ
150,000              

 (18795) 18795 อาคาร สปช 203/26 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นด่าน(รัฐราษฎร์พฒันา) ต.ด่าน อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18796) 18796 อาคาร สปช 105/26   เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พฒันา) ต.โพธิ์ชัย อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะ

เกษ
100,000              

 (18797) 18797 อาคาร สปช 105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นอ้อมแก้ว ต .ก้านเหลือง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18798) 18798 อาคาร สปช105/29 เปล่ียนฝ้าโรงเรียนบา้นโทะ ต.เมืองหลวง อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18799) 18799 อาคาร ศก 01   เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18800) 18800 อาคารเรียน  เปล่ียนบนัไดโรงเรียนบา้นหนองแปน ต .ฝือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18801) 18801 อาคาร ป 2 เทพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองลุง ต .ตาเกษ อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18802) 18802 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นผ้ึง(รัฐราษฎร์บ้ารุง) ต.รังแร้ง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18803) 18803 อาคาร   เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโดด ต .โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18804) 18804 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23โรงเรียนบา้นแข้ ต.แข้ อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18805) 18805 อาคาร ศก 04 เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นทพัส่วยหนองพอก ต.หนองบวัดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18806) 18806 อาคาร สปช 105/29  ปพูืน้  อาคารอนุบาล โรงเรียนบา้นโซงเลง ต .หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18807) 18807 อาคาร ศก 04 เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นผือ ต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18808) 18808 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นบวัหุง่ (รัฐราษฎร์สามัคคี) ต.บวัหุง่ อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18809) 18809 อาคาร ศก 01 เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นดงแดง ต.ด่าน อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18810) 18810 อาคาร สปช 105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองแค ต .หนองแค อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18811) 18811 อาคาร สปช 105/29  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองเหล็กธาตุน้อย ต .ก้า้นเหลือง อ.อุทมุพร

พสัิย จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18812) 18812 อาคาร ศก 01 เปล่ียนหน้าต่าง  อาคาร สปช 105/29 เปล่ียนฝ้าเพานโรงเรียนบา้นโนนกลาง ต.แข้ อ.อุทมุพร
พสัิย จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18813) 18813 อาคาร สปช 105/29  เปล่ียนหลังคา  โรงเรียนบา้นยางบอน(อ้าพานุสรณ์) ต.ตาเกษ อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18814) 18814 อาคารเรียน สปช 105/26  เปล่ียนประตู  หน้าต่างโรงเรียนบา้นบยุาว ต.กล้วยกว้าง อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18815) 18815 อาคารหอ้งสมุด  เปล่ียนโครงหลังคาโรงเรียนบา้นจิก ต .จิกสังข์ทอง อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18816) 18816 อาคาร ศก 01  เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นอะลาง ต.แข้ อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18817) 18817 อาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นตาโกน ต .ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18818) 18818 อาคาร ศก 04 เปล่ียนผนัง ประตู หน้าต่าง ฝ้าดานโรงเรียนบา้นจาน ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 100,000              



     หนา้ที ่791

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18819) 18819 อาคาร ศก 06 ฝาผนัง หน้าต่าง เปล่ียนตาข่าย ประตูโรงเรียนบา้นเมืองจันทร์ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรี

สะเกษ
150,000              

 (18820) 18820 อาคารเรียน ศก 04  เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นพอกหนองแข้ ต.กล้วยกว้าง อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18821) 18821 อาคาร ป 1 ซ  อาคาร ศก 04  ทาสีโรงเรียนบา้นหนองยาง ต.ขะยุง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18822) 18822 อาคารอเนกประสงค์  สปช 204/26  ปรับปรุงกันสาดหลังคาโรงเรียนสพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ต.ถนนศรีอุทมุพร 

อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ
300,000              

 (18823) 18823 อาคารเรียน สปช 105/29  สปช 105/26   เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นอีสร้อย ต.ปราสาท อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะ
เกษ

150,000              

 (18824) 18824 ส้วม สปช 601/26  เปล่ียนหลังคา  โถสุขภณัฑ์  เทพืน้โรงเรียนบา้นพงสิม ต .จานแสนไชย อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะ
เกษ

150,000              

 (18825) 18825 อาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนตุ่น ต .บวัหุง่ อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18826) 18826 อาคาร ป 1 ซ  อาคาร สก 04 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหอย ต .หวัช้าง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18827) 18827 อาคารหอ้งสมุด  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแสนแก้วหนองคูไซ ต .หนองหมี อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18828) 18828 อาคาร แบบ ศก 04 เปล่ียนหน้าต่าง ประตูโรงเรียนบา้นบงึหมอก ต.ส้มปอ่ย อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18829) 18829 อาคารเรียน สปช 105/26  งานโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต .หนองหา้ง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18830) 18830 อาคารเรียน ศก 01  เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นปะหละ ต.ปะอาว อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18831) 18831 อาคาร สปช 105/26   ติดต้ังกระจกประตูหน้าต่าง  อาคารอเนกประสงค์  ต่อเติมหลังคาโรงเรียนบา้นจังเอิน ต.

เมืองหลวง อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18832) 18832 อาคารเรียน แบบ ศก 04 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบวับก ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18833) 18833 อาคารเรียน ศก.04 พเิศษ ปรับปรุงพืน้อาคาร ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกันโทรกประชาสรรค์ ต .ปราสาท อ.ขุ

ขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18834) 18834 อาคารเรียน แบบ ศก 04 ปรับปรุงซ่อมแซมผนังไม้โรงเรียนบา้นทุง่ศักด์ิ ต .ลมศักด์ิ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18835) 18835 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง ปรับปรุงพืน้อาคารโรงเรียนบา้นหนองพงั ต .ปราสาทเยอ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18836) 18836 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง ปรับปรุงพืน้อาคาร เปล่ียนหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ เปล่ียนประตูพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นสะเดาน้อย ต.ส้าโรงพลัน อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18837) 18837 อาคารอนุบาล แบบสร้างเอง ปรับปรุงต่อเติมอาคารประกอบอนุบาลโรงเรียนบา้นปดุเนียม ต .ส้าโรงพลัน อ.ไพร
บงึ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18838) 18838 อาคารประกอบ ต่อเติมหลังคาและปรับปรุงระบบไฟโรงเรียนบา้นบลัลังก์ ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18839) 18839 อาคารเอนกประสงค์ ปรับปรุงพืน้อาคาร

อาคารอนุบาล (สร้างเอง) ปรับปรุงพืน้อาคารโรงเรียนบา้นละเบกิตาฮีง ต .ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18840) 18840 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้อาคารโรงเรียนบา้นคะนาสามัคคี ต .หว้ยส้าราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ

100,000              

 (18841) 18841 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้อาคารโรงเรียนบา้นช้าแระกลาง ต .หว้ยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.
ศรีสะเกษ

150,000              

 (18842) 18842 อาคารเรียน แบบ ศก.1 ปรับปรุงพืน้อาคารโรงเรียนบา้นคล้อโคกกว้าง ต .ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18843) 18843 อาคารเรียน แบบ ศก.03 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นหนองอิไทย ต.สุขสวัสด์ิ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18844) 18844 อาคารอเนกประสงค์ งานปรับปรุงอาคารชั้นสอง แบบ สปช . 104/26 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นท้านบ 

ต.หว้ยตามอญ อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ
100,000              



     หนา้ที ่792

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18845) 18845 อาคาเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนบา้นสกุล ต .ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ

เกษ
100,000              

 (18846) 18846 อาคารเรียนชั่วคราว เปล่ียนหลังคา อาคารเรียน ศก.01 ท้ารางน้้าโรงเรียนบา้นบอ่ทอง ต .ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรี
สะเกษ

100,000              

 (18847) 18847 อาคารบา้นพกัครูแบบ องค์การฯ  ศก .14 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงไม้หลังคาเหล็กโรงเรียนบา้นบอ่ ต .หนองเชียงทนู
 อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18848) 18848 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหว้ยตามอญ ต .หว้ยตามอญ อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18849) 18849 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26 ปรับปรุงซ่อมประตูเหล็กม้วน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นแขว ต.หว้ย

ใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18850) 18850 อาคารอเนกประสงค์ แบบ ศก 25 ปรับปรุงงานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ)์ ต.ศรีตระกูล อ.ขุ
ขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18851) 18851 อาคารอเนกประสงค์ แบบ ศก.23 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นอาวอย ต .โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18852) 18852 อาคารอเนกประสงค์ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต .หว้ยต๊ิกชู อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18853) 18853 เปล่ียนหลังคาโรงฝึกงาน แบบ ศก. 23โรงเรียนบา้นอาลัย ต.สุขสวัสด์ิ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18854) 18854 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนแบบ ศก. 01/2520โรงเรียนบา้นพะแวะ ต.สุขสวัสด์ิ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18855) 18855 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ต่อเติมหลังคาและเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นปราสาทเยอ ต .ปราสทเยอ อ.ไพรบงึ จ.
ศรีสะเกษ

150,000              

 (18856) 18856 อาคารเรียน แบบถาวรแบบ ศก 03 ปรับปรุงพืน้อาคารโรงเรียนบา้นหว้าน ต .ส้าโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะ
เกษ

100,000              

 (18857) 18857 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนบานทบึโรงเรียนบา้นกู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.
ศรีสะเกษ

100,000              

 (18858) 18858 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นตะเคียนช่างเหล็ก 
ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18859) 18859 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นระกา ต .โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18860) 18860 อาคารเรียน สปช. 105/29 ซ่อมฝ้าหอ้งเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นหวัเสือ ต.หวัเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18861) 18861 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 อาคารโรงฝึกงาน ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นปราสาท ต .ปราสาท อ.ขุขันธ์

 จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18862) 18862 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นแซรสะโบว ต .ดงรัก อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18863) 18863 อาคารเรียน ศก. 04 ต่อเติมหลังคา ระเบยีงหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นดอนหล่ี ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18864) 18864 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นใจดี ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18865) 18865 อาคาเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นนกยูง(อสพป.30) ต.หว้ยต๊ิกชู อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18866) 18866 อาคารเรียน แบบ ศก.04 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นผือ ต.ไพรบงึ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18867) 18867 อาคารโรงอาหาร ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองเชียงทนู ต .หนองเชียงทนู อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18868) 18868 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นขะยูง(โนนเจริญศึกษา) ต.ละลม อ.ภสิูงห์

 จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18869) 18869 อาคาร อส.พป.37 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา ติดเหล็กดัดโรงเรียนบา้นพะเยียวตาสุ(อสพป.37) ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ 
จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18870) 18870 อาคารเรียน ป.1ซ เปล่ียนสังกะสีโรงเรียนบา้นดินแดง ต.ดินแดง อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              



     หนา้ที ่793

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18871) 18871 อาคารอเนกประสงค์ ศก.23 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นดองก้าเม็ด ต.ดองก้าเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.

ศรีสะเกษ
100,000              

 (18872) 18872 อาคารเรียน สปช.105/29 ปกูระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นทุง่หลวง ต .หว้ยต๊ิกชู อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18873) 18873 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร ต .หว้ยตามอญ 

อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18874) 18874 อาคารเรียน แบบ ป1ช เปล่ียนเสาอาคารเรียน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นคูส่ีแจ ต .ปราสาทเยอ อ.ไพรบงึ จ.ศรี
สะเกษ

100,000              

 (18875) 18875 หอ้งสมุด เปล่ียนหลังคา ปรับปรุงต่อเติมกันสาดทางเดินอาคาร ศก.04โรงเรียนบา้นเสลา ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.
ศรีสะเกษ

100,000              

 (18876) 18876 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 ปกูระเบือ้ง ต่อเติมอาคารหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นปรือคัน ต .ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.
ศรีสะเกษ

150,000              

 (18877) 18877 อาคารเรียน แบบ ศก. 04 เปล่ียนฝาผนัง กรอบหน้าต่าง ประตูไม้โรงเรียนบา้นไฮเลิง ต.ส้าโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่
 จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18878) 18878 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปล่ียนหลังคาสังกะสีโรงเรียนบา้นส้าโรง ต.ส้าโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18879) 18879 อาคารประกอบ ศก.23 ต่อเติมอาคารโรงเรียนบา้นช้าแระ ต.ส้าโรงพลัน อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18880) 18880 อาคารอนุบาลหอ้งสมุด ปรับปรุงพืน้อาคารโรงเรียนบา้นเขวา ต .สุขสวัสด์ิ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18881) 18881 อาคาเรียนแบบ สปช. 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ต.หนองฉลอง อ.ขุ

ขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18882) 18882 อาคารเรียนแบบสร้างเอง เปล่ียหลังคา/ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นสระบานสามัคคี ต.ส้าโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ

100,000              

 (18883) 18883 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 ต่อเติมหลังคาและปพูืน้ด้วยไม้เฌอร่าโรงเรียนบา้นพรหมเจริญ ต.ละลม อ.ภู
สิงห ์จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18884) 18884 อาคารเรียน ต่อเติมหลังคากันสาด เปล่ียนรางน้้า ปทูางเทา้โรงเรียนบา้นจันลม ต .ลมศักด์ิ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18885) 18885 อาคารเรียน แบบ ศก.04 เปล่ียนเสาทัง้หมดโรงเรียนอนุบาลภสิูงห ์ต .หว้ยต๊ิกชู อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18886) 18886 อาคารอเนประสงค์ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นปะอุง ต .จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18887) 18887 อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสะอาง (ประชาสามัคคี) ต.หว้ยเหนือ อ.ขุขันธ์ 

จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18888) 18888 อาคารเรียน ปรับปรุงงานหลังคา งานกันสาด คอนกรีตบล็อกปพูืน้โรงเรียนบา้นโคกสูง ต .กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.
ศรีสะเกษ

150,000              

 (18889) 18889 อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) ต.นิคมพฒันา อ.ขุขันธ์ จ.
ศรีสะเกษ

100,000              

 (18890) 18890 ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร แบบสร้างเองโรงเรียนบา้นคลองเพชรสวาย ต .ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18891) 18891 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นตะเคียนบงัอีง ต .ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18892) 18892 โรงอาหาร ปกูระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียนประกอบ ซ่อมแซมประตูหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นเคาะสนวนสามัคคี ต .

ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18893) 18893 ปรับปรุงพืน้อาคารโรงอาหารโรงเรียนบา้นไพรพฒันา ต .ไพรพฒันา อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18894) 18894 ซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบ สปช . 303/โรงเรียนบา้นตะเคียนราม ต.ตะเคียนราม อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (18895) 18895 ปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์ 3 หอ้ง วิทยาศาสตร์ 2 หอ้งโรงเรียนบา้นกันทรารมย์ ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ

เกษ
200,000              

 (18896) 18896 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนทบัทมิสยาม 06 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              



     หนา้ที ่794

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18897) 18897 อาคารเรียน สปช 104/26 ปรับปรุงพืน้อาคาร ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนดู่ ต .ส้าโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18898) 18898 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด บา้นพกัครูโรงเรียนบา้นนาตราว ต .ดงรัก อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18899) 18899 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  พืน้คอนกรีต ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นธาตุพทิยาคม ต .ละลม อ.ภสิูงห ์

จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18900) 18900 อาคารเรียน แบบ สปช.105/2529 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโสน ต .โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18901) 18901 อาคารเรียน สปช. 105/26 สปช. 205/26 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์(อสพป.25) ต.ปรือใหญ่ 

อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18902) 18902 อาคาคเรียน ศก.105/29 เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นไฮ ต.พมิายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18903) 18903 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นภมูิศาลา ต .โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18904) 18904 อาคารเรียน แบบ ศก 04 ปรับปรุงดีดยกพืน้อาคารโรงเรียนบา้นศาลา ต .หนองเชียงทนู อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18905) 18905 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู แบบ ศก 02โรงเรียนบา้นหนองระนาม ต.หนองเชียงทนู อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18906) 18906 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ศก. 04ก/25 ต่อเติมกันสาดโรงเรียนบา้นเรียม ต.หว้ยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18907) 18907 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงต่อเติมกันสาดโรงเรียนบา้นส้าโรงตาเจ็น ต.ส้าโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรี

สะเกษ
150,000              

 (18908) 18908 อาคารเรียน แบบ ศก 04 ต่อเติมกันสาดโครงหลักคาเหล็ก ปพูืน้อิฐบล็อกโรงเรียนบา้นเริงรมย์ ต.หวัเสือส้าโรงตา
เจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18909) 18909 อาคารเรียนแบบสร้างเอง เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองสะแกสน ต .ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18910) 18910 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ต่อเติมกันสาดโครงหลังคาเหล็กโรงเรียนบา้นหวัช้าง ต.ส้าโรงพลัน อ.ไพรบงึ จ.

ศรีสะเกษ
100,000              

 (18911) 18911 ปรับปรุงอาคารประกอบ แบบ สปช. 203/26โรงเรียนบา้นเกาะกระโพธิ์ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18912) 18912 อาคารเรียนอเนกประสงค์ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกันตรวจ ต .โนนปนู อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18913) 18913 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นค้าเผีอ ต .โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18914) 18914 ติดต้ังหลังคาอาคารประกอบโรงเรียนบา้นขี้นาค ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18915) 18915 อาคารเรียน แบบ ศก.01 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นต้ิว ต .ไพรบงึ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18916) 18916 ปรับปรุงซ่อมแซมกันสาด งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสวาย -สนวน ต.ไพรบงึ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18917) 18917 อาคารอเนกประสงค์ ศก.23 งานต่อเติมโรงเรียนบา้นตาโสม ต.ตะเคียนราม อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18918) 18918 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือทบัเกล็ดโรงเรียนบา้นตูม ต .ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18919) 18919 อาคารเรียน แบบ 017ก/2/6 ซ่อมแซมอาคารเรียนไม้ เปล่ียนฝาผนังโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ ต.พมิาย อ.ปรางค์กู่
 จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18920) 18920 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ ยกพืน้ภายในและภายนอกหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นแทรง ต .หว้ยส้าราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ

150,000              

 (18921) 18921 อาคารอเนกประสงค์แบบ ศก 23 ก่อฝาหนังปนูฉาบ ติดต้ังฝาหนังอลูมิเนียมโรงเรียนบา้นดองดึง ต .ดินแดง อ.
ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18922) 18922 อาคารอเนกประสงค์ แบบ ศก.23 เปล่ียนงานหลังคาโรงเรียนบา้นศาลา ต.โคกตาล อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18923) 18923 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นตราด ต .ไพรบงึ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18924) 18924 บา้นพกัครู ต่อเติมกันสาดโครงหลังคาเหล็ก หล้งคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นก้าแมด ต .หนองเชียงทนู อ.ปรางค์กู่

 จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18925) 18925 อาคารเรียน สปช. 205/26 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนเคียงศิริบา้นโพธิ์ทอง ต.หว้ยต๊ิกชู อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              



     หนา้ที ่795

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18926) 18926 อาคารโรงอาหาร งานต่อเติมหลังคาโรงเรียนบา้นสวายสนิท ต .สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18927) 18927 อาคารหอ้งประชุม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนรางน้้าฝนโรงเรียนหนองอารีพทิยา ต .ดินแดง 

อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18928) 18928 อาคารเรียน แบบ 102/26 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นยางชุมภมูิต้ารวจ ต.หว้ยส้าราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18929) 18929 ซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว พืน้กระเบือ้ง ฝ้ากระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองคูขาม ต .หนองเชียงทนู อ.ปรางค์กู่ จ.

ศรีสะเกษ
100,000              

 (18930) 18930 อาคารเรียน 2 หลัง ทาสีภายนอกภายในโรงเรียนบา้นสวงษพ์ฒันศึกษา ต .หวัเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18931) 18931 หอ้งสมุดแบบสร้างเอง เปล่ียนหลังคา โครงหลังคา เปล่ียนเสา ยกพืน้ เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นขามทบั

ขอน ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18932) 18932 อาคารเรียน แบบ ศก.04 ก เปล่ียนชุดหน้าต่างโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปรือใหญ่ ต.นิคมพฒันา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ

150,000              

 (18933) 18933 อาคารเรียแบบ สปช. 105/26 เปล่ียนประตูสวิง หน้าต่างบานเล่ือนโรงเรียนบา้นกอกหวาน ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ 
จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18934) 18934 อาคารเรียน สปช 105/29 ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นกุดปราสาท ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18935) 18935 อาคารเรียน ต่อเติมหน้าอาคารโครงหลังคาเหล็กโรงเรียนบา้นกันจาน ต.ดองก้าเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18936) 18936 ปกูระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นเค็ง ต .จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18937) 18937 อาคารอเนกประสงค์ สปป. 202/26 ปกูระเบือ้งเคลือบ ผ้ากระเบือ้งซีเมนต์ ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนวนาสวรรค์ 

ต.ไพรพฒันา อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18938) 18938 ต่อเติมอาคาร ศก 04/2522 ติดต้ังประตูหน้าต่ง กระจกกรอบอลูมิเนียม/ ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนศรีสะอาด
วิทยาคม ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18939) 18939 อาคารหอ้งสมุด ต่อเติม ปรับปรุงหลังคา ผนังหอ้ง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นอังกุล ต .ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18940) 18940 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ศก 04 และอาคารหอ้งสมุดแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นทา่คอยนาง ต .สวาย อ.ปรางค์กู่
 จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18941) 18941 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ซ่อมแซมพืน้อาคารโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18942) 18942 อาคารเรียน ศก.02 ปรับปรุงต่อเติมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นตะเภา ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18943) 18943 อาคารแบบ ศก.23 เปล่ียนหลังคา เปล่ียนโครงเหล็กหลังคาโรงเรียนบา้นบงึกระโพธิ์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18944) 18944 อาคารเรียนแบบ สปช. 104/26 ปรับปรุงต่อเติมกันสาดด้านหลังอาคารโรงเรียนบา้นพนมชัย ต.หว้ยตามอญ อ.ภู
สิงห ์จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18945) 18945 อาคารโรงฝึกงาน แบบ ศก.23 เทพืน้คอนกรีต ก่อผนังติดต้ังลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นหนองกาด ต .ลมศักด์ิ อ.ขุ
ขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18946) 18946 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียนแบบ สปช 105/26ปรับปรุงรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นหนอง
คูอาวอย ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18947) 18947 อาคารเรียนแบบ ศก 04 ติดต้ังกันสาดด้าหน้าอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบา้นหนองบวัตาคง ต .กู่
 อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18948) 18948 อาคารอเนกประสงค์ ศก.22 งานต่อเติมอาคารโรงเรียนบา้นปา่ใต้ ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18949) 18949 อาคารเรียน ศก.01 ปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาดโรงเรียนบา้นพราน ต.ไพรบงึ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18950) 18950 อาคารเรียนแบบ ศก. 04 เปล่ียนหลังคาและปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยสระภมูิ ต .หวัเสือ อ.ขุ

ขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
150,000              



     หนา้ที ่796

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18951) 18951 อาคารอเนกประสงค์ ศก. 04/23 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นโพงกอก ต .ไพรบงึ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18952) 18952 อาคาร แบบ ศก.22 เปล่ียนหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นทุม่(อสพป.3) ต.ไพรบงึ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18953) 18953 อาคารอเนกประสงค์ ศก.23 ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นคอกหนองไพร ต .ไพรบงึ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18954) 18954 อาคารหอ้งสมุด งานมุงหลังคา งานต่อเติมอาคารหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นเขวิก ต .สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (18955) 18955 โรงอาหาร แบบ ศก.23 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นไม้แก่น ต.ส้าโรงพลัน อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18956) 18956 อาคารเรียน แบบ ศก.04 งานมุงหลังคา งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสะเดาใหญ่ ต .สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ

เกษ
150,000              

 (18957) 18957 อาคารแบบ สก.04 ซ่อมแซมต่อเติมกันสาดหน้าและหลังอาคารโรงเรียนบา้นนาก๊อก ต.หว้ยส้าราญ อ.ขุขันธ์ จ.
ศรีสะเกษ

150,000              

 (18958) 18958 งานปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นสลักได ต .สุขสวัสด์ิ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18959) 18959 อาคารแบบ ศก.23 เปล่ียนหลังคา เปล่ียนโครงหลังคาเหล็กโรงเรียนบา้นกระโพธิ์ช่างหม้อ ต.ดองก้าเม็ด อ.ขุขันธ์ 

จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18960) 18960 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุดแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นเปีย่มตะลวก ต .โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18961) 18961 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นขนุน (วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18962) 18962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นแซรไปร ต.ไพรพฒันา อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18963) 18963 อาคารเรียนแบบ บ.เอสโซ่ งานประตูเหล็กดัด อาคาร สปช. 104/26 เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นสมบรูณ์ ต .หว้ย

ใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18964) 18964 อาคารเรียน ป.1ซ เปล่ียนหน้าต่าง เปล่ียนประตู อาคารเรียน ศก.04 เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสีน้้ามัน ส้วม 
สปช.601/26 จ้านวน 2 หลัง ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นติม(พนัธ์พทิยาคม) ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์
 จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (18965) 18965 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ซ่อมแซมประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นทะลอก ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18966) 18966 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนโครงหลังคาเหล็ก เปล่ียนเสาคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองเพดาน ต .สมอ อ.ปรางค์กู่ 

จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18967) 18967 อาคารเรียนแบบ ศก 04 ต่อกันสาดด้านหน้าโรงเรียนบา้นกะดึ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18968) 18968 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปกูระเบือ้งหอ้งเรียน กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นพอก ต .กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะ

เกษ
150,000              

 (18969) 18969 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นตาเปยีง ต .ส้าโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18970) 18970 ปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัย งานโครงสร้าง งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ต .
หว้ยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

200,000              

 (18971) 18971 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สามัญ/336 ปรับปรุงหลังคาเหล็กเคลือบสีและอลูซิงค์โรงเรียนบา้นตรอย ต.หนอง
ฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18972) 18972 อาคารเรียน สปช. ศก. 04 งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองระเยียว ต .โนนปนู อ.
ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (18973) 18973 อาคารเรียน สปช. 104/26 ปรับปรุงพืน้อาคารเรียนโรงเรียนจะกงวิทยา ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18974) 18974 อาคารเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนหลังคาเหล็กดรีดลอนส่วนทีต่่อเติม และปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนฝ้าเพดาน

อาคารเรียนโรงเรียนบา้นส้าโรงพลัน ต.ส้าโรงพลัน อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ
200,000              



     หนา้ที ่797

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (18975) 18975 อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 และแบบ สปช. 105/29 ทาสีภายในหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นกฤษณา ต .กฤษณา 

อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (18976) 18976 อาคารเรียนแบบ สปช. 102/8 งานเปล่ียนหลังคากระเบือ้งสันไโรงเรียนบา้นหว้า ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18977) 18977 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ ปรับปรุงพืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นสวัสดี ต .กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18978) 18978 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแดง ต .โนนปนู อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18979) 18979 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ 

จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (18980) 18980 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโพง ต .สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18981) 18981 ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นตาจวน ต .ส้าโรงพลัน อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18982) 18982 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบา้นขามหนองครอง ต .ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18983) 18983 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบา้นสามขา ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18984) 18984 ถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก (ค.ส.ล.)โรงเรียนบา้นตาเจา ต.โนนปนู อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18985) 18985 ปรับปรุงผิวถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นโพนปลัด ต.สุขสวัสด์ิ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18986) 18986 สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบา้นตาดม ต.หว้ยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18987) 18987 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นเรือทองคลองค้า ต .โคกตาล อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18988) 18988 งานดินถมสนามโรงเรียนบา้นโปง่ ต .ส้าโรงพลัน อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18989) 18989 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นใหม่ ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18990) 18990 งานดินถมสนามฟตุบอลโรงเรียนบา้นโคกเพชร ต .โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18991) 18991 ปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นขอนแต้ ต .ส้าโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18992) 18992 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นกันแตสระรุน ต.หว้ยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18993) 18993 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบา้นกระแมด ต .ไพรบงึ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (18994) 18994 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นกะก้า ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18995) 18995 เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นดู่ ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18996) 18996 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นปราสาทกวางขาว ต .นิคมพฒันา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18997) 18997 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบา้นสนามสามัคคี โรตาร่ี 2 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (18998) 18998 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบา้นสนาย ต.พมิาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (18999) 18999 ทอ่ระบายน้้า ลานคอนกรีตโรงเรียนขุขันธ์วิทยา ต .หว้ยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19000) 19000 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นละลม ต.ละลม อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19001) 19001 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นมัดกา ต.หนองเชียงทนู อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19002) 19002 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต เสริมเหล็กโรงเรียนวัดเขียน ต.หว้ยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19003) 19003 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบา้นมะขามภมูิ ต.ไพรบงึ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19004) 19004 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นมะขาม ต .ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19005) 19005 ร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตะแกรงโรงเรียนบา้นโคกตาล ต .โคกตาล อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19006) 19006 ร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นสวาย ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19007) 19007 ร้ัวลวดหนามแบบ 9 เส้นโรงเรียนบา้นตาสุด ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19008) 19008 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นปรือใหญ่ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (19009) 19009 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นตาอุด ต .ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (19010) 19010 อาคารเรียนแบบ ศก.04 เปล่ียนกระดานพืน้อาคาร เปล่ียนตงไม้อาคารโรงเรียนบา้นขามฆ้อง ต .พมิายเหนือ อ.

ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (19011) 19011 อาคารเรียนแบบ ศก.04 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นศาลาประปนุ ต .ส้าโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              



     หนา้ที ่798

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19012) 19012 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเหล็ก ต.พมิายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19013) 19013 อาคารเรียนแบบ ศก.04 ต่อเติมกันสาดโครงหลังคาเหล้ก หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นโพธิ์สามัคคี 

ต.พมิายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (19014) 19014 อาคารเรียนแบบ ศก.01 ต่อเติมกันสาดโครงหลังคาเหล็ก หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นโปง่ ต.พมิาย
เหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (19015) 19015 อาคารอเนกประสงค์ สปช.336 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นโนนด่ัง ต.พมิาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะ
เกษ

100,000              

 (19016) 19016 อาคารประกอบแบบสร้างเอง เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เปล่ียนฝ้าเดพาน ก่ออิฐฉาบ เปล่ียนเสาคอนกรีต 
ถมดิน ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตูสวิง หน้าต่างบานเล่ือนโรงเรียนวัดบา้นประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พฒันา) 
ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (19017) 19017 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ต่อเติมกันสาดโครงหลังคาเหล็ก หลังคาแผ่น
เหล็กรีดลอน ปรับปรุงถนนปอูิฐบล็อกโรงเรียนบา้นจ้าปานวง ต .ดงรัก อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (19018) 19018 อาคารหอ้งสมุด เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี เปล่ียนระบบไฟฟา้ เปล่ียนประตู
โรงเรียนบา้นกระต่ายด่อน ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (19019) 19019 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ  เปล่ียนโครงหลังคาเหล็ก หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นนาวา ต .โพธิ์ศรี อ.ปรางค์
กู่ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (19020) 19020 อาคารเรียนแบบ ศก.03 ติดต้ังฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนประตูโรงเรียน
บา้นสร้างใหญ่ ต.ดินแดง อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (19021) 19021 อาคารเรียนแบบ ศก.04 และ ศก.01 ต่อเติมกันสาดหน้าอาคารโครงเหล็ก หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้น
ไทร ต.ส้าโรงพลัน อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (19022) 19022 อาคารเรียน ป.1ซ เปล่ียนฝาผนังไม้ เปล่ียนหน้าต่าง เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นหนองคล้า ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ

150,000              

 (19023) 19023 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหลัก ต .ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19024) 19024 อาคารเรียน สปช.104/26 เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กใต้ถุนอาคารโรงเรียนบา้นสมอ ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (19025) 19025 อาคารเรียนแบบ อ.ส.พ.ป. เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นตาเม็ง(อสพป.9) ต.หว้ยต๊ิกชู อ.ภสิูงห ์จ.
ศรีสะเกษ

150,000              

 (19026) 19026 อาคารหอ้งประชุม เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนระบบไฟฟา้ ร้ือฝากั้นหอ้ง ติดต้ังฝากั้นหอ้งแบบฉากโรงเรียนสพป .ศรี
สะเกษ เขต 3 ต.หนองฉลอง อ.ขุนขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

300,000              

 (19027) 19027 อาคารเรียนแบบ ศก.04 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองสุด(ประชาอุทศิ) ต.หวัเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19028) 19028 ก่อสร้างร้ัวลวดหนาม 9 เส้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร โรงเรียนบา้นตรางสวาย ต .ดองก้า

เม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (19029) 19029 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เปล่ียนเชิงชายไม้โรงเรียนบา้นลุมพกุคลองแก้ว 
ต.โคกตาล อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (19030) 19030 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอนุบาลไพรบงึ ต .ไพรบงึ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19031) 19031 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโนนงาม ต .กุดเสลา อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19032) 19032 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นนารังกา ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19033) 19033 เปล่ียนรางน้้าสแตนเลสโรงเรียนบา้นโตนด ต .ขนุน อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19034) 19034 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเส่ืองข้าว ต .เส่ืองข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19035) 19035 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นนาขนวน ต.ขนุน อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19036) 19036 เปล่ียนหลังคาสันไทยโรงเรียนบา้นจองกอ ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              



     หนา้ที ่799

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19037) 19037 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นช้าม่วง ต.ช้า อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19038) 19038 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารหอ้งประชุม และอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นโนนเรือค้าบอน ต .สวนกล้วย อ.กันทร

ลักษ ์จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (19039) 19039 ปรับปรุงถนนคสล.ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นตาเอก ต .กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19040) 19040 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่คล้อ ต .ทา่คล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19041) 19041 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต .ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19042) 19042 เปล่ียนกันสาดอาคารประถมศึกษาโรงเรียนบา้นโคก(อสพป.32) ต.ทุง่ใหญ่ อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19043) 19043 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นปะทาย ต.ทุง่ใหญ่ อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19044) 19044 เสาคสล.ส้าเร็จรูป โรงเรียนบา้นขุนหาญ ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19045) 19045 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนมหาราช 2 (ภคู้า) ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19046) 19046 เปล่ียนร้ัวลวดหนาม และเทคอนกรีตลานกีฬาโรงเรียนบา้นสลับ ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19047) 19047 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนอนุบาลด้ารงราชานุสรณ์ ต .น้้าอ้อม อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (19048) 19048 - เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กถนนหน้าบา้นพกัครู

- ปพูืน้กระเบือ้งอาคารโรงเรียนบา้นกระบี ่ต .หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ
148,000              

 (19049) 19049 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.โรงเรียนบา้นสามแยก-หนิกอง ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19050) 19050 ร้ือวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนโครงหลังคาโรงเรียนบา้นดาน ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19051) 19051 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนบา้นกันทรอม ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19052) 19052 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ต.ขนุน อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19053) 19053 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสด้า ต .โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19054) 19054 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองหนิ (อสพป.15) ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19055) 19055 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นจ้านันสายเจริญ ต .สวนกล้วย อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19056) 19056 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นน้้าเย็น(กองทพับกอุปถัมภ์) ต.เมือง อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19057) 19057 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาอาคารโรงเรียนบา้นซ้าตาโตง ต .พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19058) 19058 เปล่ียนหลังคาอาคารโรงเรียนบา้นช้าเบง็ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19059) 19059 -เปล่ียนร้ัวมาตรฐานแบบลวดหนาม 

-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.โรงเรียนบา้นตระกาจ ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (19060) 19060 เปล่ียนหลังคาอาคารโรงเรียนบา้นอาราง ต .พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19061) 19061 เปล่ียนหน้าต่างอาคารเรียนโรงเรียนบา้นกระเจา ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19062) 19062 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นตระกาศขอนแก่น ต .ตระกาจ อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19063) 19063 -พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ

-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.โรงเรียนบา้นกุดนาแก้ว ต.ภฝู้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (19064) 19064 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้คสล.หอ้งเรียนและระเบยีบหน้าหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นตาลอย -หนองคัน ต.จานใหญ่ อ.
กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ

149,700              

 (19065) 19065 -เปล่ียนหน้าต่าง ประตูหอ้งเรียน 
-ท้าสนาม BBLโรงเรียนบา้นกันจาน ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (19066) 19066 เปล่ียนหลังคา และพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองหว้า ต .หนองหว้า อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะ
เกษ

150,000              

 (19067) 19067 เปล่ียนหน้าต่าง ประตู และหลังคากันสาดอาคารเรียนโรงเรียนบา้นสะพงุ ต .สะพงุ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19068) 19068 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบอาคารเรียนโรงเรียนบา้นบกัดอง ต .บกัดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19069) 19069 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19070) 19070 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนบา้นสังเม็ก ต .สังเม็ก อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              



     หนา้ที ่800

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19071) 19071 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีอาคาร และปรับปรุงสนามฟตุซอลโรงเรียนบา้นจานเลียว ต .เมือง อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (19072) 19072 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นด่าน ต.ภผูาหมอก อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (19073) 19073 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.โรงเรียนบา้นร่องตาซุน ต.ทุง่ใหญ่ อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19074) 19074 เปล่ียนรางน้้าฝน เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนกระดานด้า และซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน โรงเรียนบา้นหนองเก่า ต .พราน 

อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (19075) 19075 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโนนไหล่-หนองเลิง ต.เสียว อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19076) 19076 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นจะเนียว ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19077) 19077 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองหวัช้าง ต .ขนุน อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19078) 19078 เปล่ียนประตูกระจก และกันสาดอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโนนคูณ ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19079) 19079 เปล่ียนประตูหอ้งน้้าโรงเรียนโรงเรียนบา้นไหล่ดุมตาเหมา ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19080) 19080 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นกราม ต .ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19081) 19081 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นพงิพวย(เสียงราษฎร์พฒันา) ต.พงิพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19082) 19082 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโนนแฝก ต .พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19083) 19083 เปล่ียนหน้าต่างและประตูอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ ์ต.เสียว อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19084) 19084 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นสามเส้า ต .ละลาย อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19085) 19085 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งบา้นพกัครู และรางระบายน้้าตัว Uโรงเรียนบา้นหนองปงิโปง ต .เส่ืองข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.

ศรีสะเกษ
98,700                

 (19086) 19086 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน และเปล่ียนประตูบานเล่ือนโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ต.ศรีแก้ว อ.ศรี
รัตนะ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (19087) 19087 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด ต .รุง อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19088) 19088 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองกระทงิ ต .ภเูงิน อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19089) 19089 เปล่ียนหน้าต่างหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นภมูิซรอล ต .เสาธงชัย อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19090) 19090 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาไพรงาม ต .ภเูงิน อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19091) 19091 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.โรงเรียนบา้นจันทร์หอม-ตาเสก ต.โนนส้าราญ อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19092) 19092 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นหนองบวัใหญ่ ต .หนองหว้า อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19093) 19093 -เปล่ียนฝ้าเพดานหอ้งปฐมพยาบาล 

-เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาหอ้งดนตรีโรงเรียนบา้นขนุน ต .ขนุน อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (19094) 19094 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองนกเขียน ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19095) 19095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นศิวาลัย ต .สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19096) 19096 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งอาคารเรียน และปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเดียง (พลีศึกษา) ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ ์

จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (19097) 19097 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งอาคารเรียน และเทพืน้คอนกรีตหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนิ ต .ภเูงิน อ.กันทรลักษ ์
จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (19098) 19098 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นแก ต .หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19099) 19099 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นไผ่หนองแคน ต .หนองฮาง อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19100) 19100 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นดอนข่า ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19101) 19101 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองสังข์ ต.พงิพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19102) 19102 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นทา่พระตระกาศ ต .ภเูงิน อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19103) 19103 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นศิลาทอง ต .พงิพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 100,000              



     หนา้ที ่801

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19104) 19104 ซ่อมแซมซุ้มประตูโรงเรียน ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเขวาธะนัง ต .หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (19105) 19105 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นซะวาซอ ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19106) 19106 ต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29(ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชิน)ีโรงเรียนบา้นแดง

(รัฐราษฎร์พฒันา) ต.เสียว อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (19107) 19107 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดรอนโรงเรียนบา้นจานทองกวาววิทยา ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19108) 19108 เปล่ียนเสาคอนกรีต เทพืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นกุดผักหนามค้าน้อย ต .หนองฮาง อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (19109) 19109  เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอน ทาสีโรงเรียนบา้นโคกเจริญ ต.ละลาย อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19110) 19110 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์และทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นตาหมืน่ ต.โพธิ์ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19111) 19111 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นทุง่ขนวน ต .สวนกล้วย อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19112) 19112 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นตาแบน ต .ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19113) 19113 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนบา้นโนนอ้อ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19114) 19114 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นไฮ (วันครู 2503) ต.กระแชง อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19115) 19115 หลังคาสังกะสีและไม้ซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบา้นตาปรก ต .บกัดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19116) 19116 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ ต.เมือง อ.กันทรลักษ ์จ.

ศรีสะเกษ
132,900              

 (19117) 19117 ประตูร๊ัวหน้าโรงเรียนโรงเรียนบา้นตาเครือ ต.ขนุน อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19118) 19118 ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดหลังคาเหล็กรีดรอนผนังคอนกรีตโรงเรียนบา้นทุง่โพธิ์ ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19119) 19119 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอน  บานหน้าต่าง วงกบหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (19120) 19120 เปล่ียนลวดตาข่ายโรงอาหาร เทพืน้คอนกรีต ทาสีโรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต .พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19121) 19121 ทาสีน้้ามัน, ทาสีพลาสติก, ติดต้ังหน้าต่างบานเล่ือนส้าเร็จรูป,เปล่ียนประตูบานส้าเร็จรูปเล่ือนโรงเรียนบา้นโนน

ส้าโรง ต.ทา่คล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (19122) 19122 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอน  ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นพรทพิย์ ต .เสาธงชัย อ.กันทรลักษ ์จ.ศรี
สะเกษ

100,000              

 (19123) 19123 พืน้กระเบือ้งเคลือบ,คอนกรีตและเทปนูซีเมนต์โรงเรียนบา้นจอก(ประชาสามัคคี) ต.สะพงุ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 149,000              

 (19124) 19124 เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นซ้าผักแว่น-นาซ้า ต.ภเูงิน อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19125) 19125 ประตูบานเหล็กไม้เนือ้แข็ง,หน้าตาบานทบึโรงเรียนบา้นกะมอล(กรป.กลางประชาอุทศิ) ต.ทุง่ใหญ่ อ.กันทรลักษ ์

จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (19126) 19126 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นโนนค้าต้ือ(โรตาร่ี1) ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษณ์ จ.
ศรีสะเกษ

150,000              

 (19127) 19127 ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (19128) 19128 ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งน้้า เปล่ียนวงกบประตู เปล่ียนฝ้ายิปซัมบอร์ด ก่อผนังคอนกรีตโรงเรียนบา้นขนา ต .น้้าอ้อม อ.

กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (19129) 19129 ก่อผนังคอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นระโยง ต .กระแชง อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19130) 19130 ปูพ้ืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นตานวน ต .กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19131) 19131 ร้ือฝ้าเพดาน เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนชนะใช้กิจการ ต.ช้า อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (19132) 19132 ปรับปรุงซ่อมแซมกันสาด เปล่ียนบานประตูไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบาันกันจด ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              



     หนา้ที ่802

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19133) 19133 ปกูระเบือ้งเคลือบเซรามิค ทาสีน้้า เปล่ียนโถส้วมโรงเรียนบา้นหนองจิก ต .ภฝู้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19134) 19134 ปรับปรุงหอ้งนาฏศิลปโ์รงเรียนบา้นตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (19135) 19135 เปล่ียนเสาอาคารเรียน เปล่ียนบานประตูไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นภทูอง ต.ภฝู้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19136) 19136 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นตาแทน่ ต .บงึมะลู อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 148,000              
 (19137) 19137 ร้ือถอนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอน  เปล่ียนฝ้าเพดาน ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นหนองตอโพน

สูงนาค้า ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
141,000              

 (19138) 19138 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอน เปล่ียนรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นจ้านรรจ์ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ ์จ.ศรี
สะเกษ

150,000              

 (19139) 19139 ซ่อมประตูร้ัวโรงเรียน ,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นค้าสะอาด ต.ทา่คล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19140) 19140 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอน เปล่ียนบานประตูไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นกุดเสลาหนองขวาง ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์

 จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (19141) 19141 เปล่ียนหลังคาเหล็ก ทาสีกันสนิมโครงหลังคาโรงเรียนบา้นเพก็ ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19142) 19142 ปพูืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงหน้าเสาธงโรงเรียนบา้นหนองคับคา ต .ทา่คล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19143) 19143 ปกูระเบือ้งอาคารประกอบ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นพยอม ต .โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 99,000                
 (19144) 19144 เปล่ียนหลังคาโรงอาหารแผ่นเหล็กเคลือบสี เปล่ียนหลังคาหอ้งน้้า โรงเรียนบา้นเดียงตะวันตก ต.เวียงเหนือ อ.

กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (19145) 19145 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนบานประตูโรงเรียนบา้นกันตรวจหว้ย ต .หว้ยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19146) 19146 ซ่อมแซมผนังแผงลวดตาข่ายรอบอาคารโรงเรียนบา้นหนองเม็กพทิยา ต .เสาธงชัย อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19147) 19147 เปล่ียนบานประตูหน้าต่างไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นหนองผือ ต.หว้ยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19148) 19148 เทพืน้คอนกรีตลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นขะยูง ต.น้้าอ้อม อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19149) 19149 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนแสนค้า-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พฒันา ต.บงึมะลู อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะ

เกษ
150,000              

 (19150) 19150 ร้ือถอนหลังคากระเบือ้ง เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนบา้นทุง่ยาวค้าโปรย ต .ละลาย อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะ
เกษ

150,000              

 (19151) 19151 ปกูระเบือ้งและซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนหมูบ่า้นทบัทมิสยาม 07 ต.บกัดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19152) 19152 เปล่ียนหลังคา ซ่อมแซมประตูร้ัวโรงเรียนบา้นรุ่งอรุณ(กองทพับกอุปถัมภ์) ต.โนนส้าราญ อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (19153) 19153  เปลียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงอาหารโรงเรียนบา้นบงึมะลู ต .บงึมะะลู อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19154) 19154 เปล่ียนประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกระแชงใหญ่ ต .กระแชง อ.กันทรลักษ ์

จ.ศรีสะเกษ
200,000              

 (19155) 19155 เปล่ียนบานประตูไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนทอ่ระบายน้้าโรงเรียนบา้นหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ต.หนองงู
เหลือม อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (19156) 19156 เปล่ียนฝ้าเพดาน กระเบือ้งแผ่นเรียบ ทาสีโรงเรียนบา้นซ้าขี้เหล็ก ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19157) 19157 ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก,ร้ัวแสตนต์เลสโรงเรียนบา้นศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19158) 19158 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นปนุวิทยา ต .ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 98,200                
 (19159) 19159 ปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในโรงเรียนโรงเรียนโชติพนัธุ์วิทยาสามัคคี ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19160) 19160 ปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นระหาร ต .กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19161) 19161 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบา้นซ้าเขียน ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 97,000                
 (19162) 19162 เปล่ียนหน้าต่างบานทบึไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนประตูไม้อัด เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบน้สวนกล้วย ต.สวนกล้วย อ.

กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ
150,000              



     หนา้ที ่803

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19163) 19163 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบโรงเรียนบา้นช้าโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห)์ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ ์

จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (19164) 19164 เปล่ียนหลังคาสังกะสีสรรไทโรงเรียนบา้นหนองบวัเรณ ต.บกัดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19165) 19165 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นกระมัลพฒันา ต .โพธ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรี

สะเกษ
98,000                

 (19166) 19166 ปพูืน้กระเบือ้งคอนกรีตโรงเรียนบา้นดอนเขียว ต .ทา่คล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19167) 19167 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองรุง ต .ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 99,000                
 (19168) 19168 ปพูืน้กระเบือ้งโรงอหาร(อาคารประกอบ)โรงเรียนบา้นหนองใหญ่-ตาไทย ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 99,000                

 (19169) 19169 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนบา้นโนนส้าราญ ต .โนนส้าราญ อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19170) 19170 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นดู่ ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19171) 19171 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนบา้นโศกขามปอ้ม ต .ภผูาหมอก อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19172) 19172 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นพราน(ประชานุเคราะห์) ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (19173) 19173 เปล่ียนบานประตู - หน้าต่างไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นหนองบวัทอง ต .สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19174) 19174 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นพอกบ้ารุงวิทยา ต .ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19175) 19175 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองหญ้าลาด ต .หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะ

เกษ
150,000              

 (19176) 19176 ปรับปรุงซ่อมแซมปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นทุง่ใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.ทุง่ใหญ่ อ.กันทรลักษ ์จ.
ศรีสะเกษ

149,500              

 (19177) 19177 ปรับปรุงฝ้าหอ้งน้้าหอ้งส้วม เปล่ียนประตูทบึไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นโนนเปอืย ต .เมือง อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              

 (19178) 19178 ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูโรงเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นโนนจักจั่นสาขาบา้นหว้ยเสียว ต .หนองงูเหลือม อ.เบญจ
ลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (19179) 19179 เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งแผ่นเรียบอาคารอนุบาลโรงเรียนบา้นโนนแก ต .ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 99,000                
 (19180) 19180 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นจานบวั ต .เส่ืองข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19181) 19181 ปพูืน้กระเบือ้งผิวหนิขัด เปล่ียนบานหน้าต่างกระจกโรงเรียนบา้นกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์

 จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (19182) 19182 เปล่ียนหลังคาเหล้กรีดรอนโรงเรียนบา้นหนองรุงพระทะเล ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19183) 19183 ปรับปรุงพืน้กระเบือ้งอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองคู ต .โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19184) 19184 เปล่ียนฝ้าเพดานยิบซ่ัม ประตูไม้อัดโรงเรียนบา้นโพธิ์กระสังข์ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19185) 19185 เปล่ียนหลังคาสรรไทอาคารเรียนโรงเรียนบา้นศรีอุดม-ซ้าตารมย์ ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19186) 19186 ปพูืน้กระเบือ้ง ก่อผนังคอนกรีต  เปล่ียนบานประตูเหล้กม้วน ทาสี เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนสุขภณัฑ์หอ้ง

ส้วม เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองทา ต .กระแชง อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (19187) 19187 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอน เปล่ียนเสาปนูโรงเรียนบา้นหนองบกัโทน ต .ทา่คล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19188) 19188 ซ่อมแซมร้ัว เปล่ียนเสาปนูโรงเรียนบา้นทุง่กอกหนองเกาะ ต .ตระกาจ อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19189) 19189 ปรับปรุงเปล่ียนหลังคาสังกะสีสรรไท โรงเรียนบา้นน้้าขวบ-โนนดู่(กองทพับกอุปถัมภ์) ต.บงึมะลู อ.กันทรลักษ ์จ.

ศรีสะเกษ
150,000              

 (19190) 19190 ซ่อมแซมปรับปรุงทาสีร้ัว ปรับปรุงเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นทุง่เลน ต .พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19191) 19191 เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นสว่าง ต.น้้าอ้อม อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19192) 19192 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นกระหวัน ต .กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              



     หนา้ที ่804

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19193) 19193 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอน  เปล่ียนประตูบานเล่ือน เปล่ียนหน้าต่างไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้น

กระหวัน ต.เส่ืองข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (19194) 19194 เปล่ียนฝ้ากระเบือ้ง เปล่ียนประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนหน้าต่างบานทบึไม้เนือ้แข็ง ทาสีน้้ามัน ทาสีอะครีลิ
คโรงเรียนบา้นหนองขนาน ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (19195) 19195 ร้ือวัสดุหลังคา เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นโนนน้้าอ้อม ต.น้้าอ้อม อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19196) 19196 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาเหล้กรีดรอน  เปล่ียนเสาปนู อาคารเรียนโรงเรียนบา้นกันทรอมน้อย ต .กันทรอม อ.

ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (19197) 19197 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนบา้นกระเบา ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19198) 19198 ปรับปรุงเทพืน้คอนกรีต คสล หน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองยาว ต .ทา่คล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19199) 19199 ปรับปรุงก้าแพงคอนกรีตและซ่อมแซมซุ้มประตูโรงเรียนโรงเรียนบา้นบกหว้ยโนน ต .พงิพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะ

เกษ
98,000                

 (19200) 19200 เปล่ียนวงกบประตู - หน้าต่างไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนบานประตู-หน้าต้้างไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นตาเส็ด ต.บกัดอง อ.
ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (19201) 19201 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นภดิูนพฒันา ต.บกัดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19202) 19202 เปล่ียนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด ปรับปรุงผนัง เทพืน้คอนกรีต เปล่ียนโคมไฟฟา้โรงเรียนบา้นกระเบาตะหลุงวิทยา 

ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (19203) 19203 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ เปล่ียนหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนรางน้้าฝนโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้8 
ต.บกัดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (19204) 19204 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอน  เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนรางน้้าฝนโรงเรียนบา้น
เขวา (ราษฎรพฒันา) ต.กระแชง อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (19205) 19205 ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา ร้ือถอนโครงสร้างหลังคาไม้ เปล่ียนหลังเหล็กสันไท เปล่ียนโครงสร้างหลังคา ทาสีโรงเรียน
บา้นโนนจิก ต.กระแชง อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (19206) 19206 เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนบานประตูอลูมิเนียม กระจกสีชาโรงเรียนบา้นภเูงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ต.ภเูงิน 
อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (19207) 19207 เปล่ียนฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบ ซ่อมแซมผนังไม้ บา้นพกัครูโรงเรียนบา้นตระกวน ต .พงิพวย อ.ศรีรัตนะ จ.
ศรีสะเกษ

100,000              

 (19208) 19208 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนฝ้าเพดาน ซ่อมแซมระเบยีงอาคารเรียนโรงเรียนบา้นทุง่สว่าง ต .สะพงุ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะ
เกษ

150,000              

 (19209) 19209 เปล่ียนโครงหลังคาอาคาร เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนบา้นค้ากลาง ต .ทา่คล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 68,600                

 (19210) 19210 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนหลังคาเหล็ดรีดรอนโรงเรียนบา้นโดนอาว ต .รุง อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (19211) 19211 เปล่ียนเสาอาคารเรียน ก่อผนัง เทพืน้คอนกรีต เปล่ียนหลังคาเหล้กรีดรอน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองฮาง

 ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (19212) 19212 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นซ้า ต .โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19213) 19213 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดรอน  เปล่ียนเสาอาคาร เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นส้าโรงเกียรติ ต .บกัดอง อ.ขุนหาญ

 จ.ศรีสะเกษ
200,000              

 (19214) 19214 เปล่ียนวงกบหน้าต่าง อลูมิเนียมพร้อมกระจกโรงเรียนบา้นโนนสูง ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19215) 19215 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นปนุ ต .สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19216) 19216 เปล่ียนหลังคาเหล้กรีดรอน ทาสีโรงเรียนบา้นรุงสมบรูณ์ ต.รุง อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 129,900              
 (19217) 19217 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองตึก-หว้ยน้้าใส ต.เสาธงชัย อ.

กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ
150,000              



     หนา้ที ่805

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19218) 19218 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ทาสีโรงเรียนบา้นเด่ือ ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19219) 19219 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโพธิ์กระมัล ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19220) 19220 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ โรงเรียนบา้นโนนสูง ต .กระแชง อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19221) 19221 เปล่ียนโครงหลังคาเหล็กอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นโนนแสนสุข ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19222) 19222 ปรังปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า หอ้งส้วมโรงเรียนบา้นกระทงิ ต .สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19223) 19223 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนโครงหลังคา เปล่ียนหลังคาเหล้กรีดรอน ถมดิน เทพืน้คอนกรีต ทาสี ฉาบปนูผนังโรงเรียน

บา้นหนองตลาด-โนนเปอืย ต.บงึมะลู อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ
100,000              

 (19224) 19224 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในโรงเรียนโรงเรียนบา้นผือ ต .เมือง อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 147,000              
 (19225) 19225 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนบานประตูโรงเรียนบา้นโนนค้าแก้ว ต.สังเม็ก อ.

กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (19226) 19226 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอน ปพูิน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นโนนเยาะ-โนนศิริ ต.บงึมะลู อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (19227) 19227 เปล่ียนบานหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนบา้นขนาด ต .สระเยาว์ อ.ศรี
รัตนะ จ.ศรีสะเกษ

100,000              

 (19228) 19228 เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดรอน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเสาธงชัย ต .เสาธงชัย อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19229) 19229 ซ่อมแซมหลังคาเปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ รางน้้าฝน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกระเวียง ต .ขุนหาญ อ.ขุนหาญ 

จ.ศรีสะเกษ
149,000              

 (19230) 19230 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนสพป .ศรีสะเกษ เขต 4 ต.น้้าอ้อม อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 300,000              

 (19231) 19231 เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัม ทาสี โรงเรียนบา้นม่วงแยก ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 99,000                
 (19232) 19232 เปล่ียนประตู หน้าต่าง ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นโนนจักจั่น ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19233) 19233 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นม่วง(รามค้าแหงอนุสรณ์) ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (19234) 19234 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นโคกวิทยา ต .ตระกาจ อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19235) 19235 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นช้าแจงแมง ต .ช้า อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19236) 19236 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นตายู(อสพป.32) ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19237) 19237 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นทา่สว่าง ต .โนนส้าราญ อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19238) 19238 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นทา่สว่างสาขาบา้นกระหวัน ต .โนนส้าราญ อ.กันทรลักษ ์จ.ศรี

สะเกษ
100,000              

 (19239) 19239 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นไร่เจริญ ต .จานใหญ่ อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 100,000              
 (19240) 19240 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นสร้างเม็ก ต .หนองฮาง อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19241) 19241 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนโรงเรียนหมูบ่า้นปา่ไม้หว้ยจันทน์ ต .หว้ยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19242) 19242 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นละลายมีชัย ต .ละลาย อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (19243) 19243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด(แบบสร้างเอง) งานพืน้ปกูระเบือ้ง ติดต้ังทอ่ตัวซ๊ ทอ่เหล็กกลวง  มุงหลังคาแผ่น

เหล็กรีดลอน ไม้ฝา ทาสีกันสนิมโรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
150,000              

 (19244) 19244 ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 108 ล/30 หอ้งฝึกงานอาชีพ ต้ังเสา เหล็กตัวซี เหล็กทอ่ เหล็กกลวง เหล็กตัวซี มุง
หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19245) 19245 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร และหอ้งเรียนบริบาล งานพืน้ปกูระเบือ้ง ติดต้ังเสาคอนกรีต ตะแกรง เหล็กตัวซี มุง
หลังคากระเบือ้งลอนคู่ ก่อผนังอิฐบล็อค เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองแคนสหราษฎร์วิทยา ต .เหล่า
ปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19246) 19246 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์และหอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์ 

งานร้ือถอนหน้าต่าง ประตู ติดต้ังหน้าต่าง-ประตูอลูมิเนียม กระจก ทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนบา้นหนองค้า
ดารกานนทว์ิทยา ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

150,000              

 (19247) 19247 อาคารเรียนแบบสามัญ 216 งานพืน้ปกูระเบือ้ง , อาคารหอ้งสมุดพระราชทาน งานพืน้ปกูระเบือ้ง ครอบข้าง ไม้
เชิงชายโรงเรียนบา้นกุงศรี ต.นาเพยีง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

100,000              

 (19248) 19248 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานพืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนบา้นปา่หว้าน ต .เชียง
เครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19249) 19249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร แบบสามัญ/336 งานผนังก่ออิฐ งานพืน้ถมดิน เทพืน้ คสล. ตะแกรง WIRE 
MESH ปกูระเบือ้งพืน้ งานติดต้ังกั้นหอ้งกระจก ประตูเหล็ก ประตูเหล็กบานม้วน ทาสีโรงเรียนเมืองสกลนคร
(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

200,000              

 (19250) 19250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต ต .นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว
 จ.สกลนคร

150,000              

 (19251) 19251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร (งบบริจาค) งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีภายนอกโรงเรียนบา้นสายปลาหลาย
(คุรุราษฎร์ผดุง) ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19252) 19252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานร้ือถอนหลังคา มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ครอบ สะกรูโรงเรียน
บา้นตองโขบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

150,000              

 (19253) 19253 ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ส.216 งานต้ังเสาตอม่อคอนกรีต งานมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เหล็กตัวซี เชิงชาย ทอ่
เหล็กกลวง งานเทพืน้คอนกรีต ตะแกรงส้าเร็จรูป โรงเรียนบา้นบอนสหราษฎร์อุทศิ ต .นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.
สกลนคร

150,000              

 (19254) 19254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ ต .เชียง
เครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19255) 19255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ทาสีน้้ามัน ทาสีน้้า , อาคาร
เรียนแบบ สปช.105/29 เปลียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ทาสีภายในโรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา ต.ธาตุเชิงชุม อ.
เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19256) 19256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานทาสีภายใน-ภายนอก เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน งานเทพืน้
คอนกรีต เหล็กตะแกรง ทอ่เหล็กกลวง ทอ่เหล็กกลมโรงเรียนบา้นหนองกระบอกราษฎร์อุทศิวิทยา ต .นาแก้ว อ.
โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

150,000              

 (19257) 19257 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.206 งานปรับพืน้ยกสูง งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่วัด 'คุรุ
ราษฎร์บ้ารุงวิทย์' ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19258) 19258 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานพืน้ เทคอนกรีต ตะแกรง WIRE MESH ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนชุมชนโนน
หอมไผ่ล้อม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19259) 19259 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบบสร้างเอง งานฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด เปล่ียนประตูบานทบึ งานพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นยางโล้นเจริญราษฎรไพบลูย์ ต.โคกภ ูอ.ภพูาน จ.สกลนคร

150,000              

 (19260) 19260 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานหลังคากระเบือ้งลอนคู่ งานพืน้ปกูระเบือ้ง , อาคารเรียนแบบ 
สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง , อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนศรีบญุเรืองวิทยา
คาร ต.ขมิน้ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19261) 19261 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.201/26 งานทาสี งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนา (คุรุราษฎรอุทศิ
วิทยายน) ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19262) 19262 ต่อเติมหลังคาอาคารหอ้งสมุดเชื่อมต่อหอประชุม มุงหลังคาเคลือบอลูซิงค์ เหล็กตัวซี เหล็กกล่อง เหล็กเสากลม 
งานก่อผนังอิฐบล็อคโรงเรียนบา้นเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

150,000              



     หนา้ที ่807

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19263) 19263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด ทาสี งานพืน้ปกูระเบือ้ง ทอ่เหล็ก

กลม ทอ่เหล็กกลวง เหล็กตัวซี ทาสีน้้ามัน มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นหนองปลาตอง(ประชาวิทยา
คาร) ต.นาเพยีง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

150,000              

 (19264) 19264 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 108 ล/30 งานพืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นโพนแพงเจียรวนนทอ์ุทศิ 5 
ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

200,000              

 (19265) 19265 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานขูดล้างสีเก่า ทาสี , อาคารเรียนแบบ 
สปช.105/26 งานพืน้ปกูระเบือ้ง  งานขูดล้างสีเก่า ทาสีโรงเรียนบา้นหนองลาด (ราษฎร์อุทศิวิทยาคม) ต.หนอง
ลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19266) 19266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 201/26 งานพืน้ปกูระเบือ้ง ติดต้ังประตูเหล็ก เปล่ียนหน้าต่างบาน
ทบึ ทาสีโรงเรียนบา้นกุดสะกอย ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

150,000              

 (19267) 19267 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานหลังคา มุงหลังคาอลูซิงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี โรงเรียนอนุบาลโคก
ศรีสุพรรณ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

150,000              

 (19268) 19268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร งานฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นแปน้สามัคคีราษฎร์บ้ารุง ต .บา้นแปน้
 อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

150,000              

 (19269) 19269 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ทาสีน้้ามัน สีน้้าโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป ์ต.ขมิน้ อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19270) 19270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานติดต้ังเหล็กลูกกรงประตู-หน้าต่าง เปล่ียนกลอนประตู-
หน้าต่าง ประตูม้วน ทาสีน้้ามัน งานหลังคากระเบือ้งลอนค้่ เปลียนประตูไม้เนือ้แข็ง วงกบโรงเรียนบา้นทา่เยี่ยม
น้้าพงุ ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19271) 19271 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สามัญ 336 งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบา้น
นาค้าวิทยาคาร ต.หว้ยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19272) 19272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนบวัเชิงผนังไม้เนือ้แข็งโรงเรียนชุมชน
บอ่แสนพนัมิตรภาพที่211 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

150,000              

 (19273) 19273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนนาเพยีงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคง
ค้า) ต.ำนาเพยีง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

100,000              

 (19274) 19274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. จ้านวน 2 หลัง งานทาสีน้้ามันโรงเรียนนาเพยีงสว่างวิทยานุกูล ต.นา
เพยีง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

200,000              

 (19275) 19275 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานขูดล้างสีผนังเดิม ทาสีน้้าโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.
กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

100,000              

 (19276) 19276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานหลังคา เปล่ียนหลังคาสังกะสีโรงเรียนบา้นม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
 ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19277) 19277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นกลางนาเด่ือ ต .นาแก้ว
 อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

150,000              

 (19278) 19278 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานพืน้ปกูระเบือ้ง เทพืน้ปนูทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบโรงเรียน
อนุบาลโพนนาแก้ว ต.บา้นโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

150,000              

 (19279) 19279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ งานพืน้ปกูระเบือ้ง , อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งาน
พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา ต .นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

150,000              

 (19280) 19280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ เปล่ียนเสา เหล็กตัวซี
โรงเรียนบา้นนาโพธิ์คุรุราษฎร์พฒันา ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

150,000              

 (19281) 19281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานติดต้ังแผงบงัแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นกระเบือ้งเส้นใย เปล่ียน
ประตูไม้เนือ้แข็ง งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพนก้างปลา ต .ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              



     หนา้ที ่808

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19282) 19282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.102 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนค้่ รางน้้า ทอ่รับน้้า เปล่ียนกระเบือ้ง

เพดาน ทอ่พวีีซี ก็อกน้้าโรงเรียนบา้นดงขวาง ต .ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
100,000              

 (19283) 19283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน งาน
พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาจาน ต .บา้นโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

150,000              

 (19284) 19284 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้งแผ่นเรียบ ทาสี เปล่ียนไม้เนือ้แข็ง
โรงเรียนบา้นกกส้มโฮง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19285) 19285 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 งานติดตาข่ายเหล็ก ทาสี เปล่ียนประตูเหล็กม้วนโรงเรียน
บา้นแมดนาทม่ ต.แมดนาทม่ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

150,000              

 (19286) 19286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานติดเหล็กดัดโรงเรียนบา้นน้อยจอมศรี ต .
ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19287) 19287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานหลังคา เปล่ียนแผ่นหลังคาเหล็ก ไม้เนือ้แข็ง งานก่อผนังอิฐบล็อค
โรงเรียนบา้นนามนประชาสามัคคี ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

100,000              

 (19288) 19288 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ 401 จ้านวน 2 หลัง งานทาสี งานหลังคาเปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ งานผนัง 
ผนังบกุระเบือ้งเคลือบ งานสุขภณัฑ์ เปล่ียนโถส้วม กระจกเงา สายฉีด อ่างล้างหน้า เปล่ียนประตู งานพืน้ปู
กระเบือ้ง , งานถมดินปรับพืน้ทีโ่รงเรียนบา้นกุดแข้ ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19289) 19289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.002 งานพืน้ปกูระเบือ้ง , อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ทาสี
โรงเรียนบา้นดอนสัมพนัธ์ ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19290) 19290 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง งานหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ทอ่เหล็กกล่อง เหล็ก
ตัวซี งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองสระ ต .เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19291) 19291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.002 งานพืน้ปกูระเบือ้ง , อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ปู
กระเบือ้ง , อาคารหอประชุม งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแข้โนนมาลา ต .ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.
สกลนคร

150,000              

 (19292) 19292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนบา้นโคกม่วง ต.นาโพธิ์ อ.
กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

150,000              

 (19293) 19293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานติดกระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองมะเกลือ ต.ดงชน อ.
เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19294) 19294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บ้ารุงศิลป ์
ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19295) 19295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ งานฝ้าเพดานกระเบือ้ง
แผ่นเรียบโรงเรียนแก้งค้าประชาสามัคคี ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

100,000              

 (19296) 19296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. งานร้ือถอนฝาผนัง เปล่ียนไม้ฝา ผนังกระเบือ้งซิเมนต์แผ่นเรียบ งาน
ซ่อมบนัได งานร้ือถอน เปล่ียนชานพกั ผิวบนัได จมูกบนัได ราวบนัได ลูกกรง เปล่ียนเสา ก่อผนังอิฐบล็อค งาน
พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองศาลาราษฎร์บ้ารุง ต .ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19297) 19297 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เสา คสล.จันทนัเหล็กตัวซี แปรเหล็กตัวซี งานหลังคากระเบือ้งลอนคู่ งานพืน้ปู
กระเบือ้ง ทาสี งานผนังอิฐบล็อคโรงเรียนบา้นซ่งเต่า ต.นาเพยีง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

100,000              

 (19298) 19298 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ. งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยแคน ต .ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ
 จ.สกลนคร

100,000              

 (19299) 19299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน หอ้งศิลปะ ดนตรี และหอ้งน้้าอนุบาล - งานหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ 
งานพืน้ เทพืน้ คสล. ปกูระเบือ้ง งานผนังบกุระเบือ้ง เปล่ียนโถส้วม ติดต้ังถังบ้าบดั เปล่ียนประตู ก็อกน้้า ทาสี
โรงเรียนบา้นม่วงวิทยา ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

150,000              



     หนา้ที ่809

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19300) 19300 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นนาเด่ือ ต .นาแก้ว อ.

โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
150,000              

 (19301) 19301 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสามัญ 315 งานร้ือถอนขัดล้างผนังหอ้ง อุดรอยแตกร้าว งานทาสีโรงเรียนเชิง
ชุมราษฎร์นุกูล ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

200,000              

 (19302) 19302 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. และอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานทาสีภายใน-ภายนอก
โรงเรียนบา้นนากับแก้ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19303) 19303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสี โรงเรียนบา้นปุง่สหราษฎร์บ้ารุง ต .นาตง
วัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

150,000              

 (19304) 19304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานร้ือถอนฝาผนัง-ประตู  เปล่ียนฝาไม้เชอร่า ประตู-หน้าต่างไม้เนือ้
แข็ง กลอน บานพบั มือจับโรงเรียนบา้นหนองกอมปา่ขาว ต .ด่านม่วงค้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

150,000              

 (19305) 19305 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานบนัได ปกูระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนจมูก
บนัได , อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานทาสี , งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.โรงเรียนนายอวัฒนา ต.
ง้ิวด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19306) 19306 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงยอสามัคคีพทิยาศิลป ์ต .พงั
ขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19307) 19307 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสี  เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นดงมะไฟ
สามัคคีราษฎร์อุทศิ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19308) 19308 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นฮ่องสิมประชาสรร ต .
หลุบเลา อ.ภพูาน จ.สกลนคร

150,000              

 (19309) 19309 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารหอประชุม งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองบงึทวาย ต .บงึทวาย 
อ.เต่างอย จ.สกลนคร

150,000              

 (19310) 19310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งาานทอ่เหล็กกลวงโรงเรียนบา้นกวนบุน่ ต .จันทร์เพญ็ อ.เต่างอย จ.
สกลนคร

100,000              

 (19311) 19311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ งานทาสี
ภายใน-ภายนอกโรงเรียนบา้นนาแก ต .ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19312) 19312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นฮางโฮงประชาอุทศิ ต .ฮางโฮง 
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19313) 19313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.205/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นบอ่เดือนหา้ ต.โคกภ ูอ.ภพูาน จ.สกลนคร 150,000              
 (19314) 19314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร งานประตู เปล่ียนประตูเหล็กม้วนบานทบึ งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้า

เพดานโรงเรียนบา้นด่านม่วงค้า ต.ด่านม่วงค้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
100,000              

 (19315) 19315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา
โรงเรียนบา้นดอนเชียงคูณ ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19316) 19316 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสี , อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานทาสี , อาคาร
สหกรณ์ งานทาสีโรงเรียนไพศาลวิทยา ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

150,000              

 (19317) 19317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีภายใน-ภายนอก งานฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดาน
กระเบือ้งซิเมนต์โรงเรียนบา้นดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2" ต.พงัขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19318) 19318 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานกั้นหอ้งเรียน เหล็กตัวซี เหล็กรางน้้า ผนังยิบซ่ัมบอร์ด ไม้
เนือ้แข็ง ไม้อัดสัก ไม้อัดยาง ติดต้ังประตูไม้ ค้ืวหน้าต่าง กระจกแผ่นโรงเรียนหว้ยปลาใยผดุงวิทยา ต .โนนหอม อ.
เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19319) 19319 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปรับพืน้ คสล. ปกูระเบือ้ง งานฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้า
เพดานโรงเรียนบา้นหว้ยหบีวิทยาธาร ต .ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

150,000              



     หนา้ที ่810

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19320) 19320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เหล็ก เสาแปป๊ 

งานทาสี ค่าขูดล้างผนังเดิม ทาสีโรงเรียนทุง่มนพทิยาคาร ต .เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
150,000              

 (19321) 19321 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตูไม้อัด กลอน กุญแจโรงเรียน
บา้นนาตาลค้าข่า ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

150,000              

 (19322) 19322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงเรียน งานติดต้ังตาข่าย เหล็กกล่อง เหล็กแป งานก่อผนังอิฐบล็อค งาน
หลังคา เปล่ียนหลังคาอลูซิงค์ สีกันสนิม เสาปนู ไม้เชิงชาย เปล่ียนประตูเหล็กโรงเรียนบา้นโคกภ ูต.โคกภ ูอ.ภู
พาน จ.สกลนคร

150,000              

 (19323) 19323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานหลังคา ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนหลังคาสังกะสี รางน้้า ทอ่
รับน้้า งานหน้าต่าง เปล่ียนหน้าต่างบานทบึ บานพบั กลอนอะลูมิเนียม มือจับโรงเรียนบา้นกลาง"ผดุงราษฎร์
วิทยา" ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

150,000              

 (19324) 19324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนหว้ยทรายวิทยา 
ต.พงัขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19325) 19325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ไม้เชิงชาย ทอ่เหล็กกลวง 
เหล็กกลวง เหล็กเส้นกลม งานคอนกรีต ถมดินลูกรังโรงเรียนบา้นพะโค ต .ทา่แร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19326) 19326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. และอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานทาสี เปล่ียนประตู
บานทบึโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบ้ารุงวิทย์ ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19327) 19327 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นปา่ผาง ต .นา
ตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

150,000              

 (19328) 19328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นโนนกุง ต.
เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

150,000              

 (19329) 19329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดานแผ่นเรียบ เหล็ก ไม้มอบ
โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ต.ขมิน้ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19330) 19330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนทา่ศาลาราษฎร์วิทยา ต .บา้นแปน้ อ.
โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

150,000              

 (19331) 19331 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานฝ้าเพดาน ติดต้ังฉนวนกันความร้อน เปล่ียนฝ้ายิบ
ซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นนาดี ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

100,000              

 (19332) 19332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานติดต้ังฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะ งานทาสีภายในโรงเรียนบา้นวังปลา
เซือม ต.บา้นโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

100,000              

 (19333) 19333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมแบบสร้างเอง งานก่อผนังอิฐบล็อค อิฐบล็อคกันสาด เหล็กเส้นกลม ติดต้ังฝ้า
กระเบือ้งซิเมนต์ เปล่ียนประตูเหล็กม้วนบานพบัโรงเรียนเขื่อนน้้าพงุ ต.โคกภ ูอ.ภพูาน จ.สกลนคร

150,000              

 (19334) 19334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.002 งานหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นค้อใหญ่ ต.
กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

150,000              

 (19335) 19335 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสี เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นศรีวิชา
 'ครุราษฎร์อุทศิ' ต.หว้ยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19336) 19336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ยกพืน้อาคารเรียน เปล่ียนเสาปนู คสล .โรงเรียนบา้นต้อนราษฎร์ด้ารง
วิทย์ ต.สร้างค้อ อ.ภพูาน จ.สกลนคร

150,000              

 (19337) 19337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หอ้งคหกรรม งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นชมภพูาน ต .สร้างค้อ อ.ภพูาน จ.สกลนคร 150,000              

 (19338) 19338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นสร้างแก้วราษฎร์พฒันา ต .สร้างค้อ อ.ภพูาน จ.
สกลนคร

100,000              



     หนา้ที ่811

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19339) 19339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนเชิงชาย รางน้้าสังกะสี งานทาสีภายใน-ภายนอก , 

อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานทาสีภายใน-ภายนอก เปล่ียนรางน้้าสังกะสีโรงเรียนบา้นน้้าพคุุรุราษฎร์
สงเคราะห ์ต.บา้นแปน้ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

100,000              

 (19340) 19340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้อาคาร  ถมดิน เทพืน้ คสล .โรงเรียนบา้นกกปลาซิวนาโด่
 ต.กกปลาซิว อ.ภพูาน จ.สกลนคร

150,000              

 (19341) 19341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 ติดต้ังกระเบือ้งแผ่นเรียบ เทพืน้ คสล. , บา้นพกัครู งานทาสี ติดต้ัง
กระเบือ้งแผ่นเรียบ ทาสีน้้ามัน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ไม้จันทนั ไม้แป เชิงชายโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ ต .
กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

200,000              

 (19342) 19342 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานทาสีน้้ามัน , อาคารเรียนปฐมวัย เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร ต.บา้นแปน้ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

100,000              

 (19343) 19343 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานหลังคา เปล่ียนเหล็กตัวซี แปหลังคา บล็อคก่อหน้าโรงเรียนบา้นหว้ยหวด
 ต.จันทร์เพญ็ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

100,000              

 (19344) 19344 ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารโรงอาหาร งานคอนกรีต เสา เหล็กตะแกรง เหล็ก RB เหล็กปลอก เหล็กตัวซี ไม้
เชิงชาย เปลียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยกอกหนองเค็ม ต .โพธิไพศาล อ.
กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

150,000              

 (19345) 19345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312 เปล่ียนวงกบอลูมิเนียม กรอบบานประตู กุญแจ ชุดล้อเล่ือน 
เส้นธรณีประตู กระจกแผ่น มือจับ , อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 เปล่ียนวงกบประตูสวิง กรอบบานประตู มือ
จับ เส้นธรณีประตู โช้คอัพ กุญแจ กระจกแผ่น หน้าต่างบานเล้่อน วงกบอะลูมิเนียม กรอบบานหน้าต่าง กุญแจ 
ลูกล้อเล่ือน กระจกแผ่นโรงเรียนบา้นไร่นาดี ต.แมดนาทม่ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

150,000              

 (19346) 19346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต .ดงมะไฟ อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19347) 19347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีภายใน-ภายนอก สีกันสนิม , อาคา
เรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีภายใน-ภายนอก สีกันสนิม , อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานทาสี
ภายใน-ภายนอก สีกันสนิมโรงเรียนบา้นนาขาม ต .นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

150,000              

 (19348) 19348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานบนัได เปล่ียนไม้บนัได ลูกบนัได ราวบนัได ลูกกรง งานกระจกฝ้า
หน้าต่างโรงเรียนบา้นกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

150,000              

 (19349) 19349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็ก
รีดลอน ไม้เชิงชายโรงเรียนบา้นบวัคุรุราษฎร์สามัคคี ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

150,000              

 (19350) 19350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.002 งานทาสีภายใน-ภายนอก สีน้้ามัน งานเปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซิเมนต์
โรงเรียนบา้นค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

150,000              

 (19351) 19351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสี ค่าแรงขูดล้างสีผนังเดิม งานทาสีน้้า ทาสีน้้ามัน
โรงเรียนบา้นม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห ์ต.ด่านม่วงค้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

150,000              

 (19352) 19352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานพืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตูบานทบึโรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต .
สร้างค้อ อ.ภพูาน จ.สกลนคร

150,000              

 (19353) 19353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานพืน้ปกูระเบือ้ง ปรับปรุงถนนลูกรังเปน็คอนกรีตโรงเรียนกุดบากราษฎร์
บ้ารุง ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

200,000              

 (19354) 19354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสามัญ 312 งานก่อผนังคอนกรีตโรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) ต.ธาตุเชิงชุม 
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19355) 19355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพนวัฒนาวิทยา ต .บา้นโพน อ.
โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

150,000              



     หนา้ที ่812

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19356) 19356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เปล่ียนประตู-หน้าต่าง 

กลอน มือจับ บานพบั ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นพงัขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ ์ต.พงัขว้าง อ.เมืองสกลนคร
 จ.สกลนคร

100,000              

 (19357) 19357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสีภายนอกโรงเรียนบา้นพงัขว้างวัฒนศิลป ์ต .พงั
ขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19358) 19358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.312 งานหลังคา เสาปนู ครอ. แปทอ่เหล็ก จั่วทอ่เหล็ก เปล่ียนหลังคาแผ่น
เหล็กรีดลอน ฉนวนกันความร้อน เชิงชายไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นนาอ่างม่วงค้า ต .นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

150,000              

 (19359) 19359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนผักแพวบ้ารุงวิทยา ต .โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.
สกลนคร

100,000              

 (19360) 19360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด งานเปล่ียนพืน้ไม้โรงเรียนบา้นนาดอกไม้
ผดุงวิทยา ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19361) 19361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312 งานเปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด ติดต้ังหน้าต่างบานเล่ือนโรงเรียน
บา้นประชาสุขสันต์ิ ต.ขมิน้ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19362) 19362 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโพนบกสหราษฎร์วิทยา ต .ขมิน้ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 100,000              
 (19363) 19363 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นทา่ม่วง ต .หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 100,000              
 (19364) 19364 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นพานสหราษฎร์บ้ารุง ต .ขมิน้ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 150,000              
 (19365) 19365 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร ต .โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 150,000              
 (19366) 19366 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโคกแก้ว ต .นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 100,000              
 (19367) 19367 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ ต .บา้นแปน้ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 100,000              
 (19368) 19368 งานผิวจราจร คสล.โรงเรียนบา้นหนองปลาดุกศรีวิทยา ต.พงัขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 100,000              
 (19369) 19369 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองบวัสร้างวิทยาคาร ต .อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 150,000              
 (19370) 19370 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นอีกุด ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 150,000              
 (19371) 19371 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโคกสูง (สหราษฎร์บ้ารุง) ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 150,000              
 (19372) 19372 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป)์ ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.

สกลนคร
150,000              

 (19373) 19373 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองนาเลิศ ต .ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 150,000              
 (19374) 19374 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโพนยางค้า กรป .กลางพฒันา ต.สกลนคร - นาแก อ.เมืองสกลนคร จ.

สกลนคร
100,000              

 (19375) 19375 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นเชิงดอย ต .นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร 100,000              
 (19376) 19376 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นกุดน้้าใส ต .นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร 100,000              
 (19377) 19377 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบองค์การ เปล่ียนบานประตู-หน้าต่าง ฝาไม้เนือ้แข็งโรงเรียนอนุบาลเต่างอย ต.

เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
200,000              

 (19378) 19378 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล เทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย)์ ต.หว้ยยาง อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19379) 19379 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟตุบอล งานถมดิน งานเกล่ียดิน เกรดตกแต่งผิวโรงเรียนบา้นนาตงสหราษฎร์อุทศิ ต .นา
ตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

150,000              

 (19380) 19380 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานผนังก่อคอนกรีตบล็อคโรงเรียนบา้นง้ิวศิริราษฎร์บ้ารุง ต .อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.
สกลนคร

150,000              

 (19381) 19381 งานก่อสร้างร้ัวมาตรฐานผนังคอนกรีตบล็อกโรงเรียนบา้นดอนยาง (สหราษฎร์บ้ารุงวิทย์) ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร

100,000              



     หนา้ที ่813

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19382) 19382 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน  เสาร้ัวคอนกรีต ร้ัวมาตรฐานแบบลวดหนามโรงเรียนอนุบาลภพูาน ต .โคกภ ูอ.ภู

พาน จ.สกลนคร
150,000              

 (19383) 19383 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก งานผนังก่ออิฐบล๊อค ฉาบปนู งานทาสีผนังโรงเรียน
บา้นบอนสหราษฎร์บ้ารุง ต.หว้ยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19384) 19384 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานขุดดิน งานคอนกรีต งานไม้แบบ ค่าต้ังแบบงานร้ือถอน งานผนังอิฐบล็อค อิฐ
ช่องลม งานก่ออิฐ ฉาบปนูโรงเรียนบา้นดอนหมูโพธิ์ศรี 'ชุมชนพฒันา' ต.ง้ิวด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19385) 19385 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานเหล็กกล่องส่ีเหล่ียมโรงเรียนบา้นสะพานสาม ต.สร้างค้อ อ.ภพูาน จ.สกลนคร 100,000              

 (19386) 19386 ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนชุมชนบา้นสร้างค้อ ต.สร้างค้อ อ.ภพูาน จ.สกลนคร 150,000              
 (19387) 19387 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานเสาร้ัวคอนกรีต ร้ัวมาตรฐานแบบลวดหนามโรงเรียนบา้นนาสีนวล ต .ตองโขบ 

อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
100,000              

 (19388) 19388 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ ์ต .นาม่อง อ.กุดบาก จ.
สกลนคร

150,000              

 (19389) 19389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.206/26 งานพืน้เวท ีเหล็กตัวซี พืน้ส้าเร็จรูป เทคอนกรีต ปู
แผ่นหนิอ่อน ก่ออิฐฉาบปนูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ต .ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

200,000              

 (19390) 19390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง ติดต้ังประตูเหล็กบานม้วนโรงเรียนบา้นกุดฮู
 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

150,000              

 (19391) 19391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาไม้เชิงชาย ฝ้าเพดาน รางน้้า ทอ่รับน้้าฝน
โรงเรียนน้้าพงุจัดระเบยีบวิทยา ต.หลุบเลา อ.ภพูาน จ.สกลนคร

150,000              

 (19392) 19392 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกระสงค์แบบ สปช.105/26 งานหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ กระเบือ้งแผ่น
เรียบ ทาสีโรงเรียนบา้นเชียงสือราษฎร์อ้านวย ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

150,000              

 (19393) 19393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตู บานพบั กลอน มือจับ
โรงเรียนชุมชนบา้นกุดไห ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

150,000              

 (19394) 19394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตู บานพบั กลอน มือจับ
โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .จันทร์เพญ็ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

150,000              

 (19395) 19395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา ทอ่เหล็ก เหล็กตัวซี เปล่ียนหลังคาแผ่นอลูซิงค์ 
ทาสีน้้ามัน ฉนวนกันความร้อนโรงเรียนนางอยโพนปลาโหล ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร

150,000              

 (19396) 19396 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา ทอ่เหล็ก เหล็กตัวซี เปล่ียนหลังคาอลูซิงค์ ทาสีน้้ามัน ฉนวนกันความ
ร้อนโรงเรียนบา้นดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย)์ ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19397) 19397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นพะเนาว์ราษฎร์บ้ารุง ต .หว้ยยาง
 อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19398) 19398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานผิวบนัไดโรงเรียนบา้นพะเนาว์ สาขา
บา้นนาขาม ต.หว้ยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19399) 19399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน 001 งานหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ทอ่เหล็กกลวงโรงเรียน
บา้นสนามบนิ ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

100,000              

 (19400) 19400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นดงหลวง ต .บงึทวาย อ.
เต่างอย จ.สกลนคร

150,000              

 (19401) 19401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 102/26 เปล่ียนหน้าต่าง ประตูเหล็กม้วน ทอ่เหล็ก บานพบั งานเทพืน้
คอนกรีต ทาสีภายนอก-ภายในโรงเรียนบา้นหนองครองราษฎร์ประสงค์ ต .กกปลาซิว อ.ภพูาน จ.สกลนคร

150,000              



     หนา้ที ่814

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19402) 19402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 015 เปล่ียนไม้ตง งานใสไม้โรงเรียนทา่แร่วิทยา ต.ทา่แร่ อ.เมืองสกลนคร จ.

สกลนคร
200,000              

 (19403) 19403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานพืน้ เทพืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นดงหนองเหยีน ต .เหล่าโพนค้อ 
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

100,000              

 (19404) 19404 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นลาดค้อ ต .ด่านม่วงค้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 100,000              
 (19405) 19405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.312 งานหลังคา เปล่ียนหลังคาอะลูซ่ิง เหล็กตัวซี งานพืน้ เทปนู ตะแกรง

วายเมต เปล่ียนบานประตูโรงเรียนบา้นปา่ปอสหพฒันศึกษา ต.ด่านม่วงค้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
100,000              

 (19406) 19406 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู เปล่ียนเสา เทคานคอดิน งานผนังก่ออิฐบล็อก งานฉาบปนู งานเทพืน้คอนกรีต 
เปล่ียนประตู-หน้าต่าง บานพบั กลอน มือจับ ลูกบดิ ทอ่ พวีีซี งานพืน้ปกูระเบือ้ง ไม้ระแนง เปล่ียนกระเบือ้งซิ
เมนต์โรงเรียนบา้นหลุบเลา ต.หลุบเลา อ.ภพูาน จ.สกลนคร

150,000              

 (19407) 19407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนเสา คสล. จันทนัเหล็กตัวซี แปรเหล็กตัวซี เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง
ลอนคู่ งานพืน้ปกูระเบือ้ง เหล็ก ติดต้ังตาข่าย ทาสีกันสนิม ก่อผนังอิฐบล๊อคโรงเรียนบา้นหนองหอย ต .เชียงเครือ
 อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19408) 19408 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานทาสี งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนชุมชนนิรมัย ต.
โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

150,000              

 (19409) 19409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนประตูบานทบึ กลอน มือจับ งานถนนคอนกรีตโรงเรียน
ง้ิวด่อนราษฎร์สามัคคีบ้ารุง ต.ง้ิวด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (19410) 19410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปล่ียนกระจกส่องแสง ติดต้ังประตูกระจกเล่ือน หน้าต่างบาน
เล่ือน เปล่ียนฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบ งานทาสีโรงเรียนบา้นจันทร์เพญ็ ต.จันทร์เพญ็ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

150,000              

 (19411) 19411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานทาสี ติดต้ังประตูเหล็กดัด เปล่ียนประตู
 ติดต้ังลูกกรงเหล็ก เปล่ียนเพดานสมาร์ทบอร์ดโรงเรียนบา้นนาเพยีงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี ต.นาเพยีง อ.กุสุมาลย์
 จ.สกลนคร

100,000              

 (19412) 19412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/26 งานพืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนหน้าต่างบานทบึ วงกบ กลอน บานพบั 
มือจับ เปล่ียนประตู กลอนโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์สมบรูณ์วิทย์ ต.พงัขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000              

 (19413) 19413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน งานขูดล้างสีผนังเดิม งานทาสีปนูเก่า งานทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร
โรงเรียนสพป.สกลนคร เขต 1 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

300,000              

 (19414) 19414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบริจาค งานหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี งานร้ือถอน เปล่ียนฝ้ายิบ
ซ่ัมบอร์ด งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นนาม่องดงนิมิตวิทยา ต .นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

150,000              

 (19415) 19415 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองผักเทยีม ต .หนองปลิง อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร 100,000              
 (19416) 19416 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้อใต้ ต .ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19417) 19417 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาใน ต .นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19418) 19418 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกศาลา ต .ปลาโหล อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              
 (19419) 19419 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาบอ่ ต .ปลาโหล อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              
 (19420) 19420 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่แก ต .ทุง่แก อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 100,000              
 (19421) 19421 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นคันชา ต .ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19422) 19422 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองบวั (สาขานาเชือก) ต.แร่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19423) 19423 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองแปน ต .ค้าบอ่ อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              
 (19424) 19424 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนยานาง ต .ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19425) 19425 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทดิไทย ต .ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              



     หนา้ที ่815

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19426) 19426 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนพอก ต .เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19427) 19427 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาแยง ต .ม่วงไข่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19428) 19428 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโพนงาม ต .แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19429) 19429 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทา่ลาด ต .ไฮหย่อง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19430) 19430 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกตาดทอง ต .ค้อเขียว อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              
 (19431) 19431 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต .บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19432) 19432 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกุดน้้าขุ่น ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19433) 19433 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นขมิน้ ต .วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19434) 19434 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองหอย ต .ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19435) 19435 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแกด้า ต .เจริญศิลป ์อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 100,000              
 (19436) 19436 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนขมิน้ ต .ต้นผ้ึง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19437) 19437 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสร้างขุ่ย ต .พงัโคน อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19438) 19438 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองกุง ต .ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 100,000              
 (19439) 19439 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้าบอน ต .โคกศิลา อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 100,000              
 (19440) 19440 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนม่วงไข่ ต .บา้นต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19441) 19441 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาขามผดุงวิทยา ต .เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19442) 19442 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นพนันา ต .พนันา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19443) 19443 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นถ่อน ต .พนันา ต.พนันา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19444) 19444 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นภเูพก็ ต .นาหวับอ่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19445) 19445 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองฮังแหลว ต .เจริญศิลป ์อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 100,000              
 (19446) 19446 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองจาน ต .ทุง่แก อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 100,000              
 (19447) 19447 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนม่วย ต .ช้างมิง่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19448) 19448 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง ต .พงัโคน อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19449) 19449 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนหวาย ต .ม่วงไข่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19450) 19450 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองหลักช้าง ต .ตาลเนิง้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19451) 19451 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้าตานา (อรัญวาสวิทยา) ต.พนันา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19452) 19452 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้านาดี ต .บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19453) 19453 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนยานาง ต .ปลาโหล อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              
 (19454) 19454 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .วาริชภมูิ อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              
 (19455) 19455 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนิแตก ต .ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19456) 19456 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนดู่ ต .ต้นผ้ึง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19457) 19457 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกหลวง ต .ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19458) 19458 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นผักตบ ต .ปลาโหล อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              
 (19459) 19459 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกหนองกุง ต .บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19460) 19460 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้าเม็ก ต.บา้นเหล่า อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 100,000              
 (19461) 19461 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนพรรณาวิทยา(สาขาบา้นหนองทุม่) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19462) 19462 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่ค้า ต .เจริญศิลป ์อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 100,000              
 (19463) 19463 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นบะหวัเมย ต .บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19464) 19464 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทา่วารี ต .ทา่ศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 100,000              
 (19465) 19465 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสร้างหนิวิทยานุเคราะห ์ต .บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19466) 19466 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นคางฮุง ต .พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
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 (19467) 19467 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นขาว ต .บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19468) 19468 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้าไชยวาน ต .บา้นต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19469) 19469 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทา่สองคอน ต .บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19470) 19470 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเสาขวัญกุดก้อม ต .ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19471) 19471 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหวาย ต .สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19472) 19472 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นชุมชัยหนองย่างชิ้น ต .หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19473) 19473 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองหวาย ต .พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19474) 19474 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวาริชภมูิพทิยาคาร ต .วาริชภมูิ อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              
 (19475) 19475 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนางัว ต .แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19476) 19476 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองบวับาน ต .หนองบวับาน อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร 100,000              
 (19477) 19477 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นม้า ต .ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19478) 19478 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้อโพนสวางยางชุม ต .โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19479) 19479 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นธาตุ ต .ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19480) 19480 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสมสะอาด ต .พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19481) 19481 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นบาก ต .บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19482) 19482 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาดี ต .เจริญศิลป ์อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 100,000              
 (19483) 19483 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองเด่ินดอนขาว ต .ช้างมิง่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19484) 19484 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองหวาย ต .ตาลเนิง้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19485) 19485 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอภยัด้ารงธรรม ต .ปทมุวาป ีอ.ส่องดาว จ.สกลนคร 100,000              
 (19486) 19486 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นต้ายนาคูณวิทยา ต .บา้นต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19487) 19487 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโพนสวาง ต .ปทมุวาป ีอ.ส่องดาว จ.สกลนคร 100,000              
 (19488) 19488 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนเรือตอเรือ ต .นาหวับอ่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19489) 19489 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสุทธิมงคล ต .พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19490) 19490 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสงเปลือย ต .ไฮหย่อง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19491) 19491 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงสวรรค์หนองนกกด ต .ไฮหย่อง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19492) 19492 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองหว้า ต .ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19493) 19493 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นอุ่มไผ่ ต .ช้างมิง่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19494) 19494 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นไทยเจริญ ต .ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 100,000              
 (19495) 19495 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสร้างฟาก ต .เจริญศิลป ์อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 100,000              
 (19496) 19496 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นบะทองนาหวัช้าง ต .พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19497) 19497 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนอุดม ต .ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19498) 19498 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมพลศึกษา ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19499) 19499 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทนัสมัย ต .ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 100,000              
 (19500) 19500 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเปอืย ต .วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19501) 19501 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้าเม็ก(พฒันะบ้ารุง) ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19502) 19502 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาเตียง ต .ตาลเนิง้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19503) 19503 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นยางงาม (สาครเขตอุดม) ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19504) 19504 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นช้างมิง่ ต .ช้างมิง่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19505) 19505 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 100,000              
 (19506) 19506 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเหล่าโพนทองขอนขว้าง ต .วาริชภมูิ อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              
 (19507) 19507 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นธาตุกุดพร้าว ต .วาริชภมูิ อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              
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 (19508) 19508 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองดินด้า ต .ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19509) 19509 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาล้อม ต .ต้นผ้ึง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19510) 19510 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนเจริญพฒันา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 100,000              
 (19511) 19511 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทา่สะอาด (สวรรค์คงคา) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19512) 19512 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองแสง ต .ทุง่แก อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 100,000              
 (19513) 19513 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาตากาง ต .บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19514) 19514 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกสามัคคี ต .ต้นผ้ึง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19515) 19515 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงบงัปา่โจด ต .ค้อเขียว อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              
 (19516) 19516 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นยางค้า ต .ค้าสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19517) 19517 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนค้าเจริญวิทยา ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19518) 19518 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกลางหนองดินด้า ต .นาหวับอ่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19519) 19519 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสมสะอาด ต .แร่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19520) 19520 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองหอยคัน ต .พนันา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19521) 19521 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นจ้าปาศิริราษฎร์ ต .หนองลาด อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              
 (19522) 19522 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงสว่าง ต .นิคมน้้าอูน อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร 100,000              
 (19523) 19523 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองบวัแพ ต .บา้นถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19524) 19524 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกสีไค ต .แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19525) 19525 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนกอย ต .สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19526) 19526 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองไฮ ต .แร่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19527) 19527 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นบอ่แกใหญ่ (มิตรภาพที ่36) ต.ปทมุวาป ีอ.ส่องดาว จ.สกลนคร 100,000              
 (19528) 19528 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้าก้าว ต .ทา่ศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 100,000              
 (19529) 19529 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโพนสูง ต .โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19530) 19530 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโพนไผ่ ต .วาริชภมูิ อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              
 (19531) 19531 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาทม ต .บา้นต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19532) 19532 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้าสะแนน ต .บา้นต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19533) 19533 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกส้าราญ ต .หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19534) 19534 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต .ปทมุวาป ีอ.ส่องดาว จ.สกลนคร 100,000              
 (19535) 19535 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองผือ ต .นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19536) 19536 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองแคนโคกสะอาด ต .พงัโคน อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19537) 19537 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองตาล ต .บา้นถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19538) 19538 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนตาลโนนสูง ต .พงัโคน อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19539) 19539 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้าเจริญราษฎร์บ้ารุง ต .บา้นถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19540) 19540 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นบอ่ร้าง (ผลานิวรรต) ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19541) 19541 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนส้มโฮงวิทยาคม ต .ค้อเขียว อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              
 (19542) 19542 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นตาลเนิง้ (โพธิราชอ้านวย) ต.ตาลเนิง้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19543) 19543 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกสวัสดี ต .บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19544) 19544 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาเลา ต .นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19545) 19545 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสว่าง ต .สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100,000              
 (19546) 19546 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโสก ต .ทุง่แก อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 100,000              
 (19547) 19547 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้าบดิโคกโพนยาง ต .าค้าบอ่ อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              



     หนา้ที ่818

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19548) 19548 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงจันทหูนองไผ่ (ราษฎร์บ้ารุง) ต.ค้าสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              

 (19549) 19549 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกุดแสง (ธาราประชาบ้ารุง) ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 100,000              
 (19550) 19550 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนส่องดาว ต .ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 100,000              
 (19551) 19551 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยบาง ต .วาริชภมูิ อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              
 (19552) 19552 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาเหมือง ต .พงัโคน อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19553) 19553 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนยาวประชากรอุปการ ต .หนองลาด อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 100,000              
 (19554) 19554 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนเชียงยืน ต .โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19555) 19555 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนเสาขวัญ ต .แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 100,000              
 (19556) 19556 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองน้อย ต .ทุง่แก อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 150,000              
 (19557) 19557 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาสาวนาน ต .นาหวับอ่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19558) 19558 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแวง ต .แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19559) 19559 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคก ต .ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19560) 19560 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโพนสวางกลางเจริญ ต .ต้นผ้ึง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 100,000              
 (19561) 19561 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองเบญจ ต .นิคมน้้าอูน อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร 150,000              
 (19562) 19562 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเตาไหสร้างแก้ว ต .ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19563) 19563 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนหนั ต .บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19564) 19564 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองกุง ต .บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19565) 19565 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นบะฮี ต .บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19566) 19566 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปทมุวาป ีต .ปทมุวาป ีอ.ส่องดาว จ.สกลนคร 150,000              
 (19567) 19567 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่ปลากัด ต .บา้นถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19568) 19568 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกดินแดง ต .หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19569) 19569 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกมะนาว ต .หนองปลิง อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร 150,000              
 (19570) 19570 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสร้างแปน้ ต .แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19571) 19571 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาดินจี่ (รวมธรรมราษฎร์บ้ารุง) ต.ค้าสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              

 (19572) 19572 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นม่วงค้า ต .ม่วงไข่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร 150,000              
 (19573) 19573 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นอุ่มเหม้า ต.ไฮหย่อง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 150,000              
 (19574) 19574 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนกุดจิกนาสมบรูณ์ ต .ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19575) 19575 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกคอนดอนม่วย ต .โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19576) 19576 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นต้นผ้ึง ต .ต้นผ้ึง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 150,000              
 (19577) 19577 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นง้ิวพงัฮอ ต .ปลาโหล อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 150,000              
 (19578) 19578 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาดอกไม้ ต .บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19579) 19579 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงสวรรค์ (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              

 (19580) 19580 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บา้นนาหวับอ่บวัหนองเม็ก) ต.นาหวับอ่ อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร

150,000              

 (19581) 19581 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนามแทง่ ต .บา้นถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19582) 19582 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้าข่า ต .ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19583) 19583 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองโดกนาค้าโนนธาตุ ต .ช้างมิง่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19584) 19584 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นถ่อน ต .เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
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รายการ จ านวนเงิน
 (19585) 19585 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ต .วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 150,000              
 (19586) 19586 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้าบอ่ ต .ค้าบอ่ อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 150,000              
 (19587) 19587 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองแคหนองโข่ย (อ้านวยศิลป)์ ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19588) 19588 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้อเขียวพทิยาภมูิ ต .ค้อเขียว อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 150,000              
 (19589) 19589 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นอูนโคก ต .หนองบวั อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร 150,000              
 (19590) 19590 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองชาด ต .สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19591) 19591 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยบุน่นาทนั ต .นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19592) 19592 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่มนธาตุวิทยา ต .ทุง่แก อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 150,000              
 (19593) 19593 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นพอกใหญดอนต้นม่วง ต .พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19594) 19594 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นสร้างดู่ดอนเขือง ต .แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19595) 19595 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกุดตะกาบ ต .วาริชภมูิ อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 150,000              
 (19596) 19596 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นหนองปลิง ต .หนองปลิง อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร 150,000              
 (19597) 19597 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเชิงชุม ต .เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19598) 19598 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้าชนดงต้อง ต .โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19599) 19599 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองกุง ต .ค้าบอ่ อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 150,000              
 (19600) 19600 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองหมากแซว ต .ค้าสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19601) 19601 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้าแหว ต .ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19602) 19602 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกุดนาขาม (เชิดชูวิทยาสาร) ต.เจริญศิลป ์อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 150,000              
 (19603) 19603 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่เชือก ต .ค้าบอ่ อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 150,000              
 (19604) 19604 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองแปน ต .หนองแปน อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 150,000              
 (19605) 19605 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นไร่บา้นไฮ่ ต .ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19606) 19606 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นผ้าขาวโพนแพง ต .ม่วงไข่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร 150,000              
 (19607) 19607 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงสง่า ต .หนองแปน อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 150,000              
 (19608) 19608 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นตาลเลียน ต .ช้างมิง่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19609) 19609 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยเหล็กไฟ ต .นิคมน้้าอูน อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร 150,000              
 (19610) 19610 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบงเหนือ ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19611) 19611 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงค้าโพธิ์ ต .ปลาโหล อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 150,000              
 (19612) 19612 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ ต.ม่วงไข่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร 150,000              
 (19613) 19613 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นอูนดง ต .นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19614) 19614 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ต .พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19615) 19615 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นปลวกธาตุโสภาวิทยา ต .ค้าสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19616) 19616 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นตาล ต .โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19617) 19617 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเล่า(ประชานุเคราะห์) ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19618) 19618 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นภตูะคาม ต .ทา่ศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 150,000              
 (19619) 19619 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา ต .ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 150,000              
 (19620) 19620 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงแสนตอ (ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 150,000              
 (19621) 19621 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .แร่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร 150,000              
 (19622) 19622 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองทุม่หนองโจด ต .โคกศิลา อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 150,000              
 (19623) 19623 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นตาลโกน ต .ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19624) 19624 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นบงึ ต .วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19625) 19625 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นขาม (ขามเขตวิทยาคาร) ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              



     หนา้ที ่820

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19626) 19626 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นชัยชนะ ต .ทา่ศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 150,000              
 (19627) 19627 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นฝ่ังแดง ต .ไฮหย่อง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 107,800              
 (19628) 19628 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงบงั (คุรุราษฎร์อุทศิ) ต.บา้นเหล่า อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 150,000              
 (19629) 19629 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นนาดีหนองไผ่ ต .นาหวับอ่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19630) 19630 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาถ่อน ต .ต้นผ้ึง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 150,000              
 (19631) 19631 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนทรายค้า ต .สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19632) 19632 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองลาดวิทยาคาร ต .หนองลาด อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 150,000              
 (19633) 19633 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต .โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19634) 19634 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองแวง (ประชาราษฎร์อ้านวย) ต.ปทมุวาป ีอ.ส่องดาว จ.สกลนคร 150,000              
 (19635) 19635 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกสี (จตุรภมูิพทิยา) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19636) 19636 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโมน(เกาะแก้ววิทยา) ต.พนันา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19637) 19637 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนชัยวิทยา ต .ทุง่แก อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 150,000              
 (19638) 19638 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ต .ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 150,000              
 (19639) 19639 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนิโงมโนนสร้างไพ ต .ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19640) 19640 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงบาก ต .บา้นเหล่า อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 150,000              
 (19641) 19641 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นบงึโน ต .โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19642) 19642 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นบวั (สระพงัวิทยา) ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19643) 19643 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นผักค้าภ ูต .นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19644) 19644 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้าสะอาด ต .ค้าสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19645) 19645 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแร่ ต .แร่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร 150,000              
 (19646) 19646 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองแวงน้อย ต .บา้นเหล่า อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 150,000              
 (19647) 19647 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบงใต้โนนรังพฒันา ต .บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19648) 19648 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพทิยา ต .ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19649) 19649 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกศิลา ต .โคกศิลา อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 149,000              
 (19650) 19650 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโพนบกหนองผือ ต .บา้นเหล่า อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 150,000              
 (19651) 19651 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเหล่าบา้นถ่อน ต .บา้นเหล่า อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 150,000              
 (19652) 19652 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นตาดภวูง ต .ค้าบอ่ อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 150,000              
 (19653) 19653 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นถ่อน 'คุรุราษฎร์สามัคคี' ต.บา้นถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19654) 19654 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นทา่ศิลา ต .ทา่ศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 150,000              
 (19655) 19655 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสีสุกหว้ยโมง ต .ทา่ศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 150,000              
 (19656) 19656 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล ต .หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              
 (19657) 19657 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเปอืยทานตะวันพทิยาสรรพ ์ต .สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              

 (19658) 19658 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นไฮหย่อง (ภเูงินประชานุกูล) ต.ไฮหย่อง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 150,000              
 (19659) 19659 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นวังยาง (วังยางวัทยานุกูล) ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              
 (19660) 19660 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองทุม่ (พทุธานุเคราะห์) ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 150,000              

 (19661) 19661 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสูงเนินสามัคคี ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 200,000              
 (19662) 19662 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป ์ต .เจริญศิลป ์อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 200,000              
 (19663) 19663 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาสีนวล ต .หนองแปน อ.เจริญศิลป ์จ.สกลนคร 200,000              
 (19664) 19664 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ต .พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 200,000              



     หนา้ที ่821

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19665) 19665 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นพงัโคน (จ้าปาสามัคคีวิทยา) ต.พงัโคน อ.พงัโคน จ.สกลนคร 200,000              
 (19666) 19666 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ต .สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 200,000              
 (19667) 19667 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที ่ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.

สกลนคร
200,000              

 (19668) 19668 งานหลังคาและฝาไม้โรงเรียนบา้นดงเสียว ต.โพนงาม อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19669) 19669 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองสามขา ต .สามัคคีพฒันา อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 100,000              
 (19670) 19670 งานปพูืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นนาแต้ ต .นาแต้ อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 150,000              
 (19671) 19671 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นนาง่ามเล้า ต .วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19672) 19672 ปกูระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโพธิ์ชัย ต .หนองกวั่ง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19673) 19673 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหนองฮาง ต .ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19674) 19674 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นจ้าปาดง ต .กุดเรือค้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19675) 19675 งานหลังคาและฝ้าโรงเรียนบา้นน้้าบุน้ ต .หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19676) 19676 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนชนะสังคม ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19677) 19677 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาคอย ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19678) 19678 โครงหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเชียงเพง็ ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19679) 19679 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองสนม ต .หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19680) 19680 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุดเรือ ต .นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19681) 19681 ปกูระเบือ้งและรางน้้าโรงเรียนบา้นโพนแพง ต .หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19682) 19682 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นตาดโตน ต .หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19683) 19683 งานปพูืน้หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นบะปา่คา ต .หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19684) 19684 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเม่นน้อย ต .บะหว้า อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 100,000              
 (19685) 19685 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเด่ือศรีคันไชย ต .เด่ือศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19686) 19686 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนยานาง ต .นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19687) 19687 งานหลังคาโรงเรียนบา้นคึม ต.โพนแพง อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 100,000              
 (19688) 19688 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแพงน้อย ต .โพนแพง อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 100,000              
 (19689) 19689 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบะหว้า ต .บะหว้า อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19690) 19690 งานกระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังม่วง ต .บะหว้า อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 100,000              
 (19691) 19691 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นกลางนาโน ต .โพนแพง อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19692) 19692 งานโครงหลังคาโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต .นาค้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19693) 19693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเซือม ต .โพนแพง อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19694) 19694 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบะยาว ต .บะหว้า อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19695) 19695 งานโครงหลังคาโรงเรียนบา้นนากะทาด ต .นาฮี อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19696) 19696 งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาหวาย ต.ทา่ก้อน อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 100,000              
 (19697) 19697 งานหลังคาโรงเรียนบา้นดอนแดง ต .ทา่ก้อน อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 100,000              
 (19698) 19698 งานผนังโรงเรียนบา้นสันติสุขสระแก้ว ต.นาแต้ อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 100,000              
 (19699) 19699 งานหลังคาโรงเรียนบา้นแพงใหญ่ ต.โพนแพง อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19700) 19700 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาดอกไม้ ต .สามัคคีพฒันา อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19701) 19701 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นโพนงาม ต .โพนงาม อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19702) 19702 งานปพูืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นดงมะกุ้ม ต .โพนงาม อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 100,000              
 (19703) 19703 งานหลังคา งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองผือ ต.สามัคคีพฒันา อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 100,000              
 (19704) 19704 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอนทอย ต.สามัคคีพฒันา อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              



     หนา้ที ่822

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19705) 19705 งานหลังคาโรงเรียนบา้นเสาวัด ต.โพนงาม อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 100,000              
 (19706) 19706 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่งาม ต .หนองบวัสิม อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 150,000              
 (19707) 19707 ต่อเติมโครงหลังคาศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นหนองแสงดงอีบา่ง ต .นาแต้ อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 150,000              
 (19708) 19708 งานปพูืน้กระเบือ้ง งานสีโรงเรียนบา้นหนองนาแซงโนนง้ิว ต .ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19709) 19709 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นทา่แร่ ต .โพนงาม อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 100,000              
 (19710) 19710 งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19711) 19711 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นศรีวิชัย ต .ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19712) 19712 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยแสง ต .ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19713) 19713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นดงอีด่อย ต .แพด อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 150,000              
 (19714) 19714 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนแพง ต.เด่ือศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19715) 19715 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังหว้า ต .ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19716) 19716 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นยางค้า ต .เด่ือศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19717) 19717 งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่ศรีไคล ต .ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19718) 19718 งานหลังคาโรงเรียนบา้นขุนภมูิ ต.เด่ือศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19719) 19719 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นโพธิ์ตาก ต .เด่ือศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19720) 19720 งานหลังคาโรงเรียนบา้นแก้ง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19721) 19721 งานหลังคาโรงเรียนบา้นตาด ต.แพด อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 150,000              
 (19722) 19722 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนอุดม ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19723) 19723 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19724) 19724 งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาฮี ต.นาฮี อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 100,000              
 (19725) 19725 งานปพูืน้กระเบือ้ง และงานร้ัวโรงเรียนบา้นดงหม้อทอง ต .ดงหม้อทองใต้ อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 200,000              
 (19726) 19726 งานสีอาคารโรงเรียนบา้นสุวรรณคีรี ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19727) 19727 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ต .นาฮี อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19728) 19728 งานสีโรงเรียนบา้นวังเยี่ยม ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19729) 19729 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุดจอก ต .วาใหญ่ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 95,100                
 (19730) 19730 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกไม้ล้ม ต.วาใหญ่ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 100,000              
 (19731) 19731 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19732) 19732 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 95,000                
 (19733) 19733 งานหลังคาโรงเรียนประชานาดอกไม้ ต.ม่วง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 100,000              
 (19734) 19734 งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหว้ยหนิลาด ต .หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19735) 19735 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นแสนสุขสามัคคี ต .ค้าตากล้า อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 100,000              
 (19736) 19736 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองเหมือดเมีย่ง ต .ค้าตากล้า อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 100,000              
 (19737) 19737 งานมุงหลังคา และฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนทบัช้าง ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19738) 19738 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพนสวาง ต .หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19739) 19739 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกก่องหนองแวง ต .หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19740) 19740 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาบวั ต .หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19741) 19741 งานพืน้ เทพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนเจริญศิลป ์ต .หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19742) 19742 งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าเทีย่ง ต .กุดเรือค้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19743) 19743 งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นข้าวแปง้ ต .วาใหญ่ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19744) 19744 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต .วาใหญ่ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19745) 19745 งานหลังคาโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              



     หนา้ที ่823

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19746) 19746 งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่ควาย ต .ทา่ก้อน อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19747) 19747 งานปกูระเบือ้ง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นธาตุตาลเด่ียว ต .ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19748) 19748 งานปกูระเบือ้ง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองตากวย ต .ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19749) 19749 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่เยี่ยมโนนคอม ต .ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19750) 19750 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนแต้ ต .ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19751) 19751 งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาอวนน้อย ต .ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19752) 19752 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นสรศรี ต .บอ่แก้ว อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 100,000              
 (19753) 19753 งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังเวิน ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19754) 19754 งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นสามแยกพทิกัษ ์ต .โนนสะอาด อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19755) 19755 งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นขัวก่าย ต .ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19756) 19756 งานหลังคาโรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347) ต.โนนสะอาด อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19757) 19757 งานทาสีอาคารโรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19758) 19758 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้าภทูอง ต .บอ่แก้ว อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 100,000              
 (19759) 19759 งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองพอกน้อย ต .ค้าตากล้า อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 150,000              
 (19760) 19760 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนสร้างแก้วอ่างค้าค้ออ้านวยวิทย์ ต.บอ่แก้ว อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 100,000              
 (19761) 19761 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนิเหบิ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19762) 19762 งานพืน้ ปกูระเบือ้ง และ งานหลังคาโรงเรียนนาข่าวิทยา ต .ดงหม้อทอง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 100,000              
 (19763) 19763 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวาน้อย ต .วาใหญ่ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 100,000              
 (19764) 19764 งานทาสีอาคารโรงเรียนแพดพทิยารัตน์ ต .แพด อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 150,000              
 (19765) 19765 งานหลังคา ประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองบอ่ ต .มาย อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19766) 19766 งานประตูหน้าต่าง และปกูระเบือ้งโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบรูณ์ ต .นาแต้ อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 150,000              
 (19767) 19767 งานหลังคาโรงเรียนบา้นกุดเรือค้า ต.กุดเรือค้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 192,400              
 (19768) 19768 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นด่านสมบรูณ์ ต .ดงหม้อทองใต้ อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19769) 19769 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองทม่ทา่กระดัน ต .ดงหม้อทอง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19770) 19770 งานหลังคาโรงเรียนบา้นลึมบอง ต.บอ่แก้ว อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 100,000              
 (19771) 19771 งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกก่องคูสะคาม ต .อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 98,000                
 (19772) 19772 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นผาศักด์ิทรัพย์เจริญ ต.ค้าตากล้า อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 100,000              
 (19773) 19773 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนค้า ต .นาแต้ อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 100,000              
 (19774) 19774 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโพนก่อ ต.ทา่ก้อน อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 100,000              
 (19775) 19775 งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นอินทร์แปลง ต .อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19776) 19776 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโพธิ์ชัยแหลมทอง ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19777) 19777 งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นถ้า้เต่า ต .สามัคคีพฒันา อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 149,600              
 (19778) 19778 งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองกวั่ง ต .หนองกวั่ง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19779) 19779 งานฝ้า  โรงเรียนบา้นนายม ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19780) 19780 งานหลังคาโรงเรียนบา้นกุดจาน ต.แพด อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 100,000              
 (19781) 19781 งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นขี้เหล็กเหล่าสมบรูณ์ ต.ดงหม้อทอง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19782) 19782 งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นหว้ยหลัว ต.หว้ยหลัว อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19783) 19783 งานหลังคา ประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองตาไก้ ต.อากาศ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 100,000              
 (19784) 19784 ซ่อมแซมสนามบาสโรงเรียนบา้นหนองปลาหมัดบวังาม ต .คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19785) 19785 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นปลาหลาย ต .วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19786) 19786 งานพืน้  ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนแสบง ต .หนองกวั่ง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 100,000              



     หนา้ที ่824

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19787) 19787 งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นก่อ ต .หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19788) 19788 งานพืน้หนิขัดโรงเรียนบา้นคอนศรีบะสะแบง ต .คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19789) 19789 งานพืน้  ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่โพธิ์ ต .หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19790) 19790 งานหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบา้นบะนกทา ต .หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19791) 19791 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาถ่อน ต .หนองบวัสิม อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 100,000              
 (19792) 19792 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแอกดอนสวรรค์ ต .ดงเหนือ อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19793) 19793 งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่ช้างเจริญไพศาล ต.ดงเหนือ อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 100,000              
 (19794) 19794 งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาจาร ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19795) 19795 งานสี  ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นวังบง ต .วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19796) 19796 งานทาสีโรงเรียนบา้นบอ่แดง ต .หนองกวั่ง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 94,000                
 (19797) 19797 งานกั้นผนังกระจกอลูมิเนียมโรงเรียนบา้นหว้าน ต.บอ่แก้ว อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19798) 19798 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้าลอดพืน้ ต .หนองกวั่ง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19799) 19799 งานพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นพทุธรักษา ต .โนนสะอาด อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19800) 19800 งานผนัง ประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นวังโพน ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19801) 19801 งานผนังไม้โรงเรียนบา้นค้าเจริญ ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19802) 19802 งานหลังคาโรงเรียนบอ่แก้วดงมะไฟมิตรภาพที ่81 ต.บอ่แก้ว อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19803) 19803 งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลค้าตากล้า ต.ค้าตากล้า อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 150,000              
 (19804) 19804 งานหลังคาโรงเรียนบา้นสงเปอืย ต .นาฮี อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19805) 19805 งานหลังคาโรงเรียนบา้นดงหว้ยเปลือย ต .ดงหม้อทอง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19806) 19806 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต .หว้ยหลัว อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19807) 19807 งานปพูืน้กระเบือ้ง งานฝ้าเพดาน และงานทาสีโรงเรียนบา้นดงยาง ต .ม่วง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19808) 19808 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย ต .มาย อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 100,000              
 (19809) 19809 งานหลังคาโรงเรียนบา้นจาร ต.ม่วง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 100,000              
 (19810) 19810 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นส้งเปอืย ต .ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19811) 19811 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นขาม ต .ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19812) 19812 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยโทงดอนสวรรค์ ต .วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19813) 19813 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19814) 19814 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองนาหารสมสนุกวิทยา ต .นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19815) 19815 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแสงค้า ต .นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19816) 19816 งานปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19817) 19817 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุดจิก ต .นาค้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19818) 19818 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนมุยหนองแฝก ต .นาค้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19819) 19819 งานหลังคาและงานทาสีโรงเรียนบา้นนาเมือง ต.อากาศ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19820) 19820 งานหลังคาและงานทาสีโรงเรียนบา้นโนนสะอาดนาเหมือด ต .โนนสะอาด อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19821) 19821 งานฝ้า เพดานโรงเรียนบา้นนาซอ ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 150,000              
 (19822) 19822 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่ก้อน ต .ทา่ก้อน อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19823) 19823 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองขุ่น ต .นาค้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19824) 19824 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนแดง ต .ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19825) 19825 งานปพูืน้กระเบือ้งและงานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นค้ายาง ต .ดงเหนือ อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 100,000              
 (19826) 19826 งานปพูืน้กระเบือ้งและงานฝ้าเพดานโรงเรียนค้าปลาฝานาทวี ต .ดงเหนือ อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 100,000              
 (19827) 19827 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนแดงค้าอ้อ ต .ดงเหนือ อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19828) 19828 งานปพูืน้กระเบือ้งและงานฝ้าเพาดานโรงเรียนบา้นโนนไทย ต .ดงเหนือ อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 100,000              
 (19829) 19829 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงเหนือ ต .ดงเหนือ อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 99,600                
 (19830) 19830 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นอากาศ ต .อากาศ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 199,400              
 (19831) 19831 งานเทพืน้ และงานทาสีโรงเรียนบา้นหนองบวัสิม ต .หนองบวัสิม อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 150,000              
 (19832) 19832 งานหลังคา และงานเทพืน้โรงเรียนบา้นเพยี ต .หนองบวัสิม อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 150,000              
 (19833) 19833 ปพูืน้กระเบือ้ง และงานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอนแดงเม่นใหญ่ ต .อากาศ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19834) 19834 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกถาวร ต .ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19835) 19835 หลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลบา้นม่วง ต.ม่วง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 106,700              
 (19836) 19836 ประตูหน้าต่าง และปพูืน้โรงเรียนบา้นนาดูนนาดี ต.หนองกวั่ง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 149,600              
 (19837) 19837 เปล่ียนหลังคาอลูซ่ิงค์โรงเรียนบา้นน้้าจั้น ต.ดงเหนือ อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 100,000              
 (19838) 19838 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองลาด ต .ดงหม้อทอง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 148,000              
 (19839) 19839 ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ทาสีหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนชุมชนบา้นมาย ต .มาย อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 140,500              
 (19840) 19840 งานปพูืน้ (พอ๊ซเลน)โรงเรียนบา้นดงบงั ต.แพด อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร 150,000              
 (19841) 19841 งานซ่อมวงกบอลูมิเนียมกรอบบานอลูมิเนียมโรงเรียนบา้นดงสาร ต .โพนงาม อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร 150,000              
 (19842) 19842 ปกูระเบือ้งอาคารเรียนแบบ สน . 002โรงเรียนบา้นคูสะคาม ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 100,000              
 (19843) 19843 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเหล่าผักใส่ ต.หว้ยหลัว อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 150,000              
 (19844) 19844 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียน สปช .105/29(ฝ่ังมัธยม) ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นขนุน ต .วัดขนุน อ.

สิงหนคร จ.สงขลา
150,000              

 (19845) 19845 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งโสตฯ) อาคารเรียนแบบ ป.1 ก พเิศษ เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่าง ติดเหล็กดัด
 ทาสีโรงเรียนวัดผาสุกาวาส ต.บอ่ดาน อ.สทงิพระ จ.สงขลา

150,000              

 (19846) 19846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017  ซ่อมเสาคอนกรีต  อาคารประกอบ(โรงอาหาร) ซ่อมเสาคอนกรีต
โรงเรียนชุมชนวัดบา้นขาว ต.บา้นขาว อ.ระโนด จ.สงขลา

150,000              

 (19847) 19847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็ง ซ่อมเสา เปล่ียนเคร่าไม้ เปล่ียนฝาไม้ เปล่ียนไม้ลูกกรง 
โรงเรียนวัดบางเขียด ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

150,000              

 (19848) 19848 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข พเิศษ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ ต.พจิิตร อ.
นาหม่อม จ.สงขลา

100,000              

 (19849) 19849 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นทา่คุระ ต .คลองรี อ.สทงิพระ จ.
สงขลา

100,000              

 (19850) 19850 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ส้วม สปช.601/26 เปล่ียนประตูพร้อมวงกบ
โรงเรียนวัดบอ่แดง ต.บอ่แดง อ.สทงิพระ จ.สงขลา

150,000              

 (19851) 19851 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29   เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวัดใหม่ ต.
บอ่ดาน อ.สทงิพระ จ.สงขลา

150,000              

 (19852) 19852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี เปล่ียนร้ัวไม้ฝาเซอร่าโรงเรียนวัดแช่มอุทศิ ต.
เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

100,000              

 (19853) 19853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก   เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหน้าเมือง ต.พงัยาง อ.ระโนด จ.สงขลา 98,900                

 (19854) 19854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดปา่ขาด 
ต.ปา่ขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

99,200                

 (19855) 19855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สข.อ.2/001  ซ่อมเปล่ียนบนัได ทาสี  เปล่ียนช่องลมระบายอากาศโรงเรียน
วัดประตูเขียน ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19856) 19856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก   ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่าง  อาคารเรียน 105/26  ติดเหล็กดัดประตู 

หน้าต่าง ช่องแสงโรงเรียนวัดประตูไชย ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา
150,000              

 (19857) 19857 ปรับปรุงซ่อมแซมฐานและลานกิจกรรมเทคอนกรีตผสมเสร็จขัดหยาบ  พืน้ยกระดับปพูอ๊ชเลนและปกูระเบือ้ง
เซรามิคโรงเรียนในเมือง ต.จะทิง้พระ อ.สทงิพระ จ.สงขลา

150,000              

 (19858) 19858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   ปพูืน้กระเบือ้ง ก่อคอนกรีตผนัง ทาสี เปล่ียนประตู โรงเรียนวัดปะโอ ต .ม่วงงาม 
อ.สิงหนคร จ.สงขลา

150,000              

 (19859) 19859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.017 เปล่ียนประตู ติดเหล็กดัด  ประตู หน้าต่าง ช่องแสงประตู หน้าต่าง
  อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่าง ช่องแสงประตู หน้าต่าง   ส้วม ทาสีโรงเรียนวัดกลาง ต.
กระดังงา อ.สทงิพระ จ.สงขลา

150,000              

 (19860) 19860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก พเิศษ ก่ออิฐมอญ ฉาบผนังปนูเรียบ ทาสี เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นม่วงพุม่ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา

150,000              

 (19861) 19861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.สข.อ.  เปล่ียนประตู  หน้าต่างอาคารเรียน สปช.102 เปล่ียนวงกบ  
เปล่ียนประตู โรงเรียนบา้นทา่แคง ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

100,000              

 (19862) 19862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหน้าต่าง  อาคารเรียนแบบ สปช.105/29(อาคาร ปตท.) 
เปล่ียนกรอบหน้าต่างเหล็กดัด โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา

100,000              

 (19863) 19863 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก เปล่ียนผนังกั้นหอ้งเรียน ทาสี เปล่ียนช่องแสง  ส้วม ทาสี เปล่ียนโถส้วม
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.ปา่ขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

150,000              

 (19864) 19864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.017  เปล่ียนประตู หน้าต่าง อาคารเรียน ป.1 ก เปล่ียนประตู หน้าต่าง
โรงเรียนวัดตาหลวงคง ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา

150,000              

 (19865) 19865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017  ทาสี เปล่ียนบานประตูโรงเรียนวัดบอ่ทรายเจริญธรรม ต.ปากรอ อ.สิง
หนคร จ.สงขลา

83,600                

 (19866) 19866 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดหวัปา่ ต .บา้นขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 150,000              
 (19867) 19867 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข  ขัดพืน้ไม้และลงยูริเทนโรงเรียนบา้นดอนแบก ต .ตะเครียะ อ.ระโนด จ.

สงขลา
100,000              

 (19868) 19868 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ  ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ สปช .104/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียน
บา้นต้นปริง ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา

100,000              

 (19869) 19869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก (2 หลัง) ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ต .ชิงโค อ.สิงหนคร จ.
สงขลา

100,000              

 (19870) 19870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26  ทาสี  เปล่ียนบานประตู  ส้วม  ทาสี เปล่ียนบานประตู   ทาสีร้ัว
โรงเรียน ปรับพืน้ถนนโรงเรียนบา้นแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

100,000              

 (19871) 19871 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ( 2 หลัง) ทาสี   ปรับปรุงอาคารหอ้งสมุดโรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ประดู่ 
ต.วัดจันทร์ อ.สทงิพระ จ.สงขลา

150,000              

 (19872) 19872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สแช.105/29   ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดเลียบ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 100,000              
 (19873) 19873 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28   ทาสีโรงเรียนบา้นหวัเขา ต.หวัเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 150,000              
 (19874) 19874 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดแม่เปยีะ ต .คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.

สงขลา
150,000              

 (19875) 19875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 อาคารเรียน สปช.017  ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนทา่บอน
มิตรภาพที ่90 ต.ทา่บอน อ.ระโนด จ.สงขลา

150,000              

 (19876) 19876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ปรับปรุงทางเทา้   อาคารประกบอแบบ ฝอ .สข.(โรง
อาหาร) ปรับปรุงทางเทา้  ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนขี้เหล็ก ต .พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

150,000              



     หนา้ที ่827

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19877) 19877 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017   เปล่ียนบานประตู ปรับปรุงบนัไดอาคารเรียนโรงเรียนวัดทุง่ฆ้อโฆสิตา

ราม ต.ทุง่ฆ้อ อ.นาหม่อม จ.สงขลา
100,000              

 (19878) 19878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข  เปล่ียนไม้ฝาผนังโรงเรียนวัดจาก ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 100,000              
 (19879) 19879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017  ปรับระดับพืน้ ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดสามี ต.พงัยาง อ.ระโนด จ.สงขลา 94,000                

 (19880) 19880 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข  เปล่ียนไม้ฝาผนังโรงเรียนวัดบา้นใหม่ ต.บา้นใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา 100,000              
 (19881) 19881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 เปล่ียนบานประตู  บานหน้าต่างโรงเรียนวัดมะขาม

คลาน ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา
100,000              

 (19882) 19882 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุดโรงเรียน  ปรุงปรุงหลังคาโรงเรียนวิเชียรชม ต .บอ่ยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 200,000              
 (19883) 19883 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร)  ทาสี  อาคารเรียน ป.1 ข  เคลือบเงาพืน้ไม้(ยูริเทน)โรงเรียน

วัดกาหร้า ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
100,000              

 (19884) 19884 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  โดยใช้ลวดตาข่ายโรงเรียนวัดดีหลวง ต .ดีหลวง อ.สทงิพระ จ.สงขลา 150,000              
 (19885) 19885 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชุม แบบ สปช.205/26  ร้ือตาข่ายผนังเดิมและติดต้ังตาข่ายผนังใหม่  ทาสีโรงเรียน

บา้นม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา
200,000              

 (19886) 19886 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  ปรับระดับพืน้ ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นขี้นาก ต .บา้นใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา 100,000              

 (19887) 19887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนวัดทา้นบตางหน ต .ท้านบ อ.สิงหนคร จ.
สงขลา

150,000              

 (19888) 19888 ปรับปรุงซ่อมแซม พืน้ ปกูระเบือ้งพืน้ ผนัง ทาสีโรงเรียนวัดเนินพจิิตร ต .พจิิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 99,900                
 (19889) 19889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร  ปรับระดับพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดมหาการ ต .

ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
100,000              

 (19890) 19890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงฝึกงานเกษตร) ปรับระดับพืน้ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 ต.คลองรี อ.สทงิพระ จ.สงขลา

100,000              

 (19891) 19891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105   ติดต้ังฝ้าเพดาน  ถมดิน หลังอาคารเรียนโรงเรียนวัดตะพงัหม้อ ต.ปาก
แตระ อ.ระโนด จ.สงขลา

100,000              

 (19892) 19892 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเชื่อมอาคารเรียน-โรงอาหาร โรงเรียนวัดใหญ่ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา 99,600                
 (19893) 19893 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์   เทพืน้ คสล .โรงเรียนชุมชนวัดสามบอ่ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา 150,000              
 (19894) 19894 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเทา้ภายในโรงเรียน  ปรับระดับพืน้  ท้าหลังคาคลุมทางเทา้โรงเรียนบา้นน้้ากระจาย ต .พะวง

 อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
150,000              

 (19895) 19895 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม (สนามเด็กเล่น)  ปรับพืน้ถมทรายโรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ต.โรง อ.
กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

100,000              

 (19896) 19896 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตในโรงเรียนโรงเรียนบา้นบอ่อิฐ ต .เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 150,000              
 (19897) 19897 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอนุบาลบา้นทา่สะอ้าน ต .พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 150,000              
 (19898) 19898 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับปรุงพืน้คอนกรีตของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหวัถิน) ต.

พงัยาง อ.ระโนด จ.สงขลา
100,000              

 (19899) 19899 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ลาดพืน้ซิเมนต์บริเวณเสาธงโรงเรียนบา้นนาทองสุก ต .ทุง่ขมิน้ อ.นา
หม่อม จ.สงขลา

100,000              

 (19900) 19900 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  งานหล่องานดิน ปบูล๊อกทางเทา้  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สข01/002  มุงหลังคา
ด้วยแผ่นเมทลัชีทโค้งโรงเรียนวัดทุง่หวังใน ต.ทุง่หวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

150,000              

 (19901) 19901 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  เปล่ียนบานหน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้น
ด่าน ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

150,000              



     หนา้ที ่828

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19902) 19902 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  เปล่ียนฝาผนังโรงเรียนวัดอ่างทอง ต .ทุง่หวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 100,000              
 (19903) 19903 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว  ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่เสาเข็มโรงเรียนวัดหว้ยลาด ต .ทา่หนิ อ.สทงิพระ จ.สงขลา 100,000              
 (19904) 19904 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากมีเสาเข็มโรงเรียนวัดเกาะถ้้า ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 150,000              

 (19905) 19905 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  (ถนนคอนกรีต)โรงเรียนวัดผักกูด ต.บา้นใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา 100,000              
 (19906) 19906 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว  ร้ัวคอนกรีต โรงเรียนวัดหวัวัง ต .บา้นใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา 100,000              
 (19907) 19907 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตพร้อมทาสีโรงเรียนวัดคูวา ต.บา้นขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 100,000              
 (19908) 19908 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต  ทาสี และต่อเติมร้ัวโรงเรียนวัดเกษตรชลธี ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา 150,000              
 (19909) 19909 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว  ปรับปรุงถนนและสวนหย่อมโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์11 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.

สงขลา
150,000              

 (19910) 19910 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนวัดบอ่สระวิทยาทาน ต .ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 100,000              
 (19911) 19911 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น (หน้าอาคารเรียน) ถมดิน โรงเรียนวัดหวัเค็ด ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 100,000              
 (19912) 19912 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาวอลเลย์บอล  ปรับระดับพืน้ เทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดพงัยาง ต.พงัยาง อ.ระโนด จ.

สงขลา
100,000              

 (19913) 19913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช102 ปรับพืน้เทคอนกรีต ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน โรงเรียนวัดประเจียก 
ต.สนามชัย อ.สทงิพระ จ.สงขลา

150,000              

 (19914) 19914 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยการปกูระเบือ้งและเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบอ่ทรัพย์ ต .หวัเขา อ.สิงหนคร 
จ.สงขลา

150,000              

 (19915) 19915 ปรับปรุงพืน้หลังอาคารเรียนโดยการถมดินและหนิคลุกโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง ต .ทา่บอน อ.ระโนด จ.สงขลา 100,000              

 (19916) 19916 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธาราม ต .ทุง่ขมิน้ อ.นาหม่อม จ.สงขลา 150,000              
 (19917) 19917 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งครัวและโรงอาหารโรงเรียนบา้นคลองทา่แตง ต .ท้านบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 99,700                
 (19918) 19918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดเถรแก้ว ต .ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา 100,000              
 (19919) 19919 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยการเปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนวัดทุง่โตนด ต .นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 100,000              
 (19920) 19920 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดคลองเปด็ ต .ทา่บอน อ.ระโนด จ.สงขลา 100,000              
 (19921) 19921 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ก่ออิฐ เทคาน ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดเจดีย์

งาม ต.บอ่ตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา
150,000              

 (19922) 19922 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว  โรงเรียนบา้นชะแม ต.ดีหลวง อ.สทงิพระ จ.สงขลา 100,000              
 (19923) 19923 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเปล่ียนประตูปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เปล่ียนประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดธรรม

ประดิษฐ์ ต.คูขุด อ.สทงิพระ จ.สงขลา
96,900                

 (19924) 19924 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข   เปล่ียนบานประตู เปล่ียนฝาผนัง เปล่ียนไม้พืน้ระเบยีง บนัได
โรงเรียนวัดทุง่สงวน ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา

100,000              

 (19925) 19925 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนวัดโตนดด้วน ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 150,000              
 (19926) 19926 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก   ฝ้าเพดาน ติดต้ังเหล็กดัด ทาสีโรงเรียนวัดพงัตรี ต.ระวะ อ.ระโนด 

จ.สงขลา
100,000              

 (19927) 19927 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนผนัง ทาสี  อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดศรีไชย ต .คูขุด 
อ.สทงิพระ จ.สงขลา

99,400                

 (19928) 19928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26   ทาสีอาคารภายในและภายนอกโรงเรียนวัดโพธิ์กลาง ต .ทา่หนิ
 อ.สทงิพระ จ.สงขลา

100,000              

 (19929) 19929 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วมโดยการติดต้ังเหล็กดัดและทาสีโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร ต .สทงิหม้อ อ.สิงหนคร จ.
สงขลา

150,000              



     หนา้ที ่829

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19930) 19930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสี  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นพงัเภา ต .จะทิง้พระ 

อ.สทงิพระ จ.สงขลา
91,000                

 (19931) 19931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ สร้างเอง ท้าประตูเหล็กม้วน ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่าง
โรงเรียนวัดบา้นพร้าว ต.ท้านบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

100,000              

 (19932) 19932 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.017  เปล่ียนฝ้าเพดาน  ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  ปรับระดับพืน้ปนูทราย
โรงเรียนบา้นจะทิง้พระ ต.จะทิง้พระ อ.สทงิพระ จ.สงขลา

150,000              

 (19933) 19933 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   ท้ากันสาด  ทาสีโรงเรียนวัดประดู่ ต .บอ่ตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา 100,000              
 (19934) 19934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้ง  ต่อเติมอ่างแปรงฟนัโรงเรียนวัดบอ่ปาบ ต .สทงิหม้อ อ.

สิงหนคร จ.สงขลา
99,500                

 (19935) 19935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุดโรงเรียน แบบอื่นๆ สร้างเอง  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดโลกา ต .
สทงิหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

150,000              

 (19936) 19936 ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร เทพืน้คอนกรีต  โรงจอดรถ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดสีหยัง ต .บอ่ตรุ อ.ระโนด จ.
สงขลา

100,000              

 (19937) 19937 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ทาสี  อาคารเรียน 004 ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ต.เชิงแส อ.
กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

100,000              

 (19938) 19938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105  งานพืน้โรงเรียนวัดสน ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 100,000              
 (19939) 19939 ปรับปรุงอาคารเรียน ป 1 ก  ทาสีโรงเรียนบา้นรัดปนู ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 99,400                
 (19940) 19940 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม   คูระบายน้้าโรงเรียนวัดศาลาหลวงบน ต .ทา่บอน อ.ระโนด จ.สงขลา 99,600                
 (19941) 19941 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนร้ือและเปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทงิพระ จ.

สงขลา
150,000              

 (19942) 19942 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนวัดหนองหอย ต .วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 150,000              
 (19943) 19943 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017  พืน้ไม้ ฝาผนัง คานพืน้หอ้งโรงเรียนวัดคูขุด ต .คูขุด อ.สทงิพระ จ.สงขลา 149,500              

 (19944) 19944 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม   เปล่ียนหลังคา  ฝาผนัง  พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหน้าทอง ต .ระวะ อ.ระโนด จ.
สงขลา

150,000              

 (19945) 19945 ปรับปรุงทาสีหอ้งเรียนโรงเรียนวัดพงักก ต .สนามชัย อ.สทงิพระ จ.สงขลา 100,000              
 (19946) 19946 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สข.1 ส/001 เปล่ียนกระเบือ้ง ประตู ทาสี เปล่ียนโถนัง่โรงเรียนวัดสามกอง ต .เกาะ

แต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
100,000              

 (19947) 19947 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบสร้างเอง งานพืน้ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โถส้วม ปกูระเบือ้ง ทาสี เปล่ียนอ่างล้างหน้า
โรงเรียนบา้นยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) ต.ทุง่หวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

99,500                

 (19948) 19948 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  งานหลังคา   ร้ัว ทาสีโรงเรียนวัดอ่าวบวั ต .เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 150,000              
 (19949) 19949 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยการทาสีโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ต .คลองรี อ.สทงิพระ จ.สงขลา 100,000              
 (19950) 19950 ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้้าโรงเรียนวัดปากแตระ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 150,000              
 (19951) 19951 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/26 งานประตูโรงเรียนบา้นแม่ใหญ่ ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา 100,000              
 (19952) 19952 ปรับปรุงหอ้งเรียนโดยการใส่เหล็กดัดและปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนวัดทา่หนิ ต .ทา่หนิ อ.สทงิพระ จ.สงขลา 150,000              
 (19953) 19953 ทาสีอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบา้นมาบบวั ต.ทา่บอน อ.ระโนด จ.สงขลา 150,000              
 (19954) 19954 ปรับปรุงร้ัวคอนกรีตโรงเรียนวัดขนุน ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 100,000              
 (19955) 19955 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข ติดต้ังไม้ระแนงสังเคราะหช์่องลม  เปล่ียนหน้าต่างไม้โรงเรียนวัดบางหรอด 

ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา
100,000              

 (19956) 19956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/001 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดนาหม่อม ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.
สงขลา

150,000              



     หนา้ที ่830

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19957) 19957 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โดยเปล่ียน ประตูเหล็ก ซ่อมเสา คสล. และทาสีโรงเรียนวัดประดู่หอม ต.คลองรี อ.

สทงิพระ จ.สงขลา
100,000              

 (19958) 19958 ปรับสภาพแวดล้อมโดยการปรับพืน้ที ่เทพืน้ คสล .โรงเรียนวัดแหลมบอ่ทอ่ ต .เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 150,000              
 (19959) 19959 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมโดยการเปล่ียนกระเบือ้งและทาสีโรงเรียนวัดแจ้ง ต .ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา 100,000              
 (19960) 19960 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017  งานประตู หน้าต่าง อาคารเรียน สปช.2/28 งานประตู หน้าต่าง  อาคาร

เรียน สปช.105 งานประตู อาคารเรียน ปตท. งานประตู  อาคารโรงอาหาร  งานประตู   งานทาสีโรงเรียนบา้น
เขาแดง ต.เขาแดง-ระโนด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

150,000              

 (19961) 19961 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนวัดหว้ยพดุ ต.ร้าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 98,300                
 (19962) 19962 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว  โรงเรียนบา้นกลาง ต .พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 150,000              
 (19963) 19963 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดทุง่บวั ต .กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์

 จ.สงขลา
150,000              

 (19964) 19964 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟตุบอลโรงเรียนบา้นระโนต (ธัญเจริญ) ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 199,000              
 (19965) 19965 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานประตู  หน้าต่าง  อาคารเรียน สปช .105/29 ติดเหล็กดัดโรงเรียนวัด

ธรรมโฆษณ์ ต.สทงิหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
144,600              

 (19966) 19966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยการซ่อมเสา คสล . ทาสีและปรับพืน้ถมดิน เทคอนกรีตโรงเรียนบา้นควนจง ต .
นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา

100,000              

 (19967) 19967 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม   ถนน เทพืน้ คสล .โรงเรียนวัดวาส ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 98,300                
 (19968) 19968 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน โดยการติดต้ังเหล็กดัดและประตูโรงเรียนวัดแหลมพอ้ ต .เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.

สงขลา
100,000              

 (19969) 19969 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์และหอ้งส้วมโดยการเทพืน้ คสล .และปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดแหลมวัง ต .คู
ขุด อ.สทงิพระ จ.สงขลา

99,300                

 (19970) 19970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยการทาสีโรงเรียนวัดนางเหล้า ต .ชุมพล อ.สทงิพระ จ.
สงขลา

150,000              

 (19971) 19971 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดปา่ขวาง ต .ร้าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 100,000              
 (19972) 19972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยการปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดกระดังงา ต .กระดังงา อ.สทงิพระ จ.สงขลา 100,000              
 (19973) 19973 ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลโรงเรียนวัดหวัคุ้ง ต .คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 100,000              
 (19974) 19974 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ติดต้ังตาข่ายรอบอาคาร  อาคาร ป .1 ข  เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง

โรงเรียนบา้นบางไหน ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
100,000              

 (19975) 19975 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นรับแพรก ต.ทา่บอน อ.ระโนด จ.สงขลา 150,000              
 (19976) 19976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยการเปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดทรายขาว ต .ทุง่หวัง อ.เมืองสงขลา จ.

สงขลา
150,000              

 (19977) 19977 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร   งานผนัง ทาสีโรงเรียนวัดทา้ยยอ ต .เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90,000                
 (19978) 19978 - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 (ทาสี ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนเสาทอ่เหล็ก แผงบงัแดด

- ปรับปรุงพืน้ทีส่นามเด็กเล่น (ปทูางเทา้บล็อค  ขอบคันหนิ ทรายหยาบ ทอ่ระบายน้้าโรงเรียนบา้นยางงาม ต .ทา่
ช้าง อ.บางกล่้า จ.สงขลา

150,000              

 (19979) 19979 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่นๆ  (ฝ้ากระเบีย้งซีเมนต์  พืน้ขัดมันเรียบ)โรงเรียนวัดทา่ช้าง ต.ทา่ช้าง อ.
บางกล่้า จ.สงขลา

100,000              

 (19980) 19980 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  (เปล่ียนประตู หน้าต่าง)โรงเรียนบา้นปลักคล้า ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.
สงขลา

100,000              

 (19981) 19981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.202/26  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นควนดิน
แดง ต.เขาพระ อ.รัตภมูิ จ.สงขลา

150,000              



     หนา้ที ่831

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (19982) 19982 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ปกูระเบือ้ง  และปตัูวหนอนโรงเรียนวัดบางหยี ต .บางกล้่า อ.บางกล่้า จ.สงขลา 100,000              

 (19983) 19983 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ  ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนส้านักสงฆ์ศรีวิชัย ต .คูหาใต้ อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 150,000              

 (19984) 19984 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ทางเดินเทา้ระหว่าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นปา่ยาง ต .ทา่ช้าง อ.บางกล่้า จ.
สงขลา

150,000              

 (19985) 19985 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ถมดินโรงเรียนวัดปรางแก้ว ต .ทุง่ลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 150,000              
 (19986) 19986 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก  เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นนาสีทอง ต .เขา

พระ อ.รัตภมูิ จ.สงขลา
150,000              

 (19987) 19987 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) ต.ทุง่ต้าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 150,000              
 (19988) 19988 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ปทูราย ปรับระดับ พร้อมขัดมันโรงเรียนบา้นยวนยาง ต .บางกล้่า อ.บางกล่้า 

จ.สงขลา
100,000              

 (19989) 19989 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017  ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์  และทาสีน้้าโรงเรียนวัดคูหาใน ต.คูหาใต้ อ.รัตภมูิ 
จ.สงขลา

150,000              

 (19990) 19990 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ปทูางเทา้บล็อคสีโรงเรียนบา้นกองอิฐ ต .คูหาใต้ อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 100,000              
 (19991) 19991 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โรงเรียนบา้นหาร ต.บา้นหาร อ.บางกล่้า จ.สงขลา 150,000              
 (19992) 19992 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหวัปาบ ต.หว้ยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา 150,000              
 (19993) 19993 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น  ปบูล็อคซีเมนตร์  กั้นคอนกรีตโรงเรียนบา้นแม่ทอม ต .แม่ทอม อ.บางกล่้า จ.

สงขลา
100,000              

 (19994) 19994 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก  ติตเหล็กดัดประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นเกาะใหญ่ ต.บางเหรียง อ.ควน
เนียง จ.สงขลา

100,000              

 (19995) 19995 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ถมดินโรงเรียนบา้นควนเนียง ต .รัตภมูิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 200,000              
 (19996) 19996 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดบางศาลา ต.ทุง่ลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 100,000              
 (19997) 19997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ  ผนังคอนกรีต  ฉาบปนู  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองม่วง

 ต.แม่ทอม อ.บางกล่้า จ.สงขลา
100,000              

 (19998) 19998 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ถมดินโรงเรียนวัดทา่นางหอม ต .น้้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 100,000              
 (19999) 19999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สข/อ.1/001  ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนบานประตู  ร้ัวเหล็กโรงเรียนวัดแม่เตย 

ต.ทา่ข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
100,000              

 (20000) 20000 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ปพูืน้บล็อคทางเทา้โรงเรียนบา้นทุง่น้า้ ต .คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 100,000              
 (20001) 20001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก  เปล่ียนประตู หน้าต่าง  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่ต้าเสา ต .ทุง่

ต้าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
100,000              

 (20002) 20002 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์  เทพืน้คอนกรีต  ปพูืน้ตะแกรงส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นโคกเมา ต .ทา่ช้าง
 อ.บางกล่้า จ.สงขลา

200,000              

 (20003) 20003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สข.อ.2/001  ทาสีผนังหอ้งเรียน  หน้าต่าง  ลูกกรง และราวบนัไดโรงเรียน
วัดเจริญภผูา ต.คูหาใต้ อ.รัตภมูิ จ.สงขลา

100,000              

 (20004) 20004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  017  แบบ สข./อ.3/002โรงเรียนวัดทุง่ลุงมิตรภาพที ่198 ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา

100,000              

 (20005) 20005 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ทางเดินเทา้ระหว่างอาคารโรงเรียนวัดม่วงค่อม ต .ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 150,000              

 (20006) 20006 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ถมดิน  เสาคอนกรีต ก่ออิฐบล็อค  หน้าต่าง  ประตูเหล็กดัดโรงเรียน
บา้นพรุพอ้ ต.ทา่ชะมวง อ.รัตภมูิ จ.สงขลา

150,000              



     หนา้ที ่832

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20007) 20007 ปรับปรุงซ่อมแซม ก้าแพงคอนกรีตโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภมูิ ต .ทา่ชะมวง อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 150,000              
 (20008) 20008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017  แผงบงัแดดอลูมิเนียมโรงเรียนวัดหนิเกล้ียง ต .ทา่ข้าม อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา
150,000              

 (20009) 20009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก  เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลาคาโรงเรียนบา้นทุง่จัง ต .พะตง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา

100,000              

 (20010) 20010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ติดต้ังประตู และเหล็กดัดโรงเรียนวัดพรุเตาะ ต.ทุง่ใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 100,000              
 (20011) 20011 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ถมดิน  เทคอนกรีต  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาแสน ต .ทุง่ต้าเสา อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา
100,000              

 (20012) 20012 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัว  ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) ต.รัตภมูิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 150,000              

 (20013) 20013 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบงึพชิัย ต .ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 100,000              

 (20014) 20014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดทา่ข้าม ต .ทา่ข้าม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา

100,000              

 (20015) 20015 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม  หลังคา  กระเบือ้ง  ทาสีโรงเรียนวัดเนินพชิัย ต .ทา่ช้าง อ.บางกล่้า จ.สงขลา 150,000              
 (20016) 20016 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  ถมดินโรงเรียนบา้นคลองนกกระทงุ ต .ทา่ช้าง อ.บางกล่้า 

จ.สงขลา
150,000              

 (20017) 20017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปกูระเบือ้ง  ทาสีก้าแพงโรงเรียนบา้นบางแฟบ ต .ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา

150,000              

 (20018) 20018 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม  ทาสี  ปกูระเบือ้ง  เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นโคกพยอม ต .ทุง่ลาน อ.คลอง
หอยโข่ง จ.สงขลา

100,000              

 (20019) 20019 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ปรับพืน้ที ่ วางทอ่ระบายน้้า  ลาดพืน้คอนกรีต  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา
โรงเรียนบา้นทุง่งาย ต .ทุง่ใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

100,000              

 (20020) 20020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ถมดิน  ปกูระเบือ้ง  เปล่ียนประตู  หน้าต่างโรงเรียนบา้นชาย
คลอง ต.ก้าแพงเพชร อ.รัตภมูิ จ.สงขลา

150,000              

 (20021) 20021 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  พืน้ถนน  ทรายถม ขอบคันโรงเรียนบา้นบางกล่้า ต .บางกล้่า อ.บางกล่้า จ.สงขลา 100,000              
 (20022) 20022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นหนิผุด ต .ทุง่ต้าเสา อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา
100,000              

 (20023) 20023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ฝาพนัง  ฉาบปนู  ทาสี  เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นคลองกั่ว ต .เขาพระ อ.รัตภมูิ 
จ.สงขลา

150,000              

 (20024) 20024 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นม่วง ต.ก้าแพงเพชร อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 150,000              
 (20025) 20025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสีโรงเรียนบา้นทุง่คมบาง ต .เขาพระ อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 100,000              
 (20026) 20026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26  ฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนบา้นทา่หมอไชย ต .ทุง่ต้าเสา 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
100,000              

 (20027) 20027 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  พืน้ถนน ปทูางเทา้  ขอบดิน  ทาสีโรงเรียนวัดปากจ่า ต .ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 100,000              
 (20028) 20028 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นทา่มะปราง ต .ทา่ชะมวง อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 150,000              
 (20029) 20029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นเนินนิมิต ต.ทา่ชะมวง อ.รัตภมูิ จ.

สงขลา
150,000              

 (20030) 20030 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม  เปล่ียนโถส้วม  ปพูืน้กระเบือ้ง  ซ่อมแซมอาคารเรียน  หน้าต่าง  ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว  
สวนหย่อมโรงเรียนบา้นหนองนายขุ้ย ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

100,000              



     หนา้ที ่833

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20031) 20031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว สข.0010  ก่ออิฐ  ฉาบปนู  บานหน้าต่าง  ทาสีโรงเรียนวัดเขากลอย ต .ทา่

ข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
100,000              

 (20032) 20032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  หอ้งประชาสัมพนัธ์  หอกระจายข่าว  ปพูืน้กระเบือ้ง  หน้าต่าง ประตู  เปล่ียน
กระเบือ้งหลังคา  ฝ้า ทาสี เหล็กดัดโรงเรียนวัดจังโหลน ต.คูหาใต้ อ.รัตภมูิ จ.สงขลา

100,000              

 (20033) 20033 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นฉลุง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 150,000              
 (20034) 20034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร  เทคอนกรีต  ปพูืน้กระเบือ้ง  รางน้้าโรงเรียนวัดคลองแห ต .

คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
150,000              

 (20035) 20035 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สข ส001  ทาสี  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  อาคารเรียน เปล่ียนฝ้า  ทาสี   อาคาร
อเนกประสงค์ กั้นตาข่ายโรงเรียนวัดโคกม่วง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

150,000              

 (20036) 20036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก   ฝ้า  ทาสี  หน้าต่างโรงเรียนบา้นเก่าร้าง ต .คลองหอยโข่ง อ.คลองหอย
โข่ง จ.สงขลา

100,000              

 (20037) 20037 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวลวดหนาม  งานเสาคอนกรีตโรงเรียนวัดควนเนียง ต .พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 100,000              
 (20038) 20038 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  เปล่ียนฝ้า  ทาสีโรงเรียนบา้นไร่ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 150,000              

 (20039) 20039 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ปพูืน้ทางเทา้โรงเรียนบา้นทา่ไทร ต .คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 100,000              
 (20040) 20040 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ  ฝ้า  ทาสีโรงเรียนทา่จีนอุดมวิทยา ต .น้้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 150,000              
 (20041) 20041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017  ทาสี  ฝ้า  ผนังโรงเรียนบา้นไสทอ้น ต .ควนรู อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 100,000              
 (20042) 20042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017  หน้าต่าง  ทาสี  ฝาผนัง  กระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนวัดศีรษะคีรี ต .น้้า

น้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
100,000              

 (20043) 20043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ข  เปล่ียนหน้าต่างกระจกบานเล่ือนโรงเรียนบา้นหว้ยลึก ต.หว้ยลึก อ.
ควนเนียง จ.สงขลา

100,000              

 (20044) 20044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก พเิศษ  ทาสี  ปพูืน้กระเบือ้ง  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  ถมหนิโรงเรียน
วัดโคกเหรียง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

100,000              

 (20045) 20045 ปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาทางเดินระหว่างอาคารโรงเรียนบา้นก้าแพงเพชร ต .ทา่ชะมวง อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 200,000              
 (20046) 20046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26  และ ป.1ก   ปพูืน้กระเบือ้ง  ฝ้าโรงเรียนบา้นหว้ยสมบรูณ์ ต .

ก้าแพงเพชร อ.รัตภมูิ จ.สงขลา
150,000              

 (20047) 20047 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ลานกีฬาอเนกประสงค์  ปทูางเทา้โรงเรียนบา้นบอ่หว้า ต .ควนโส อ.ควนเนียง 
จ.สงขลา

100,000              

 (20048) 20048 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดนารังนก ต .แม่ทอม อ.บางกล่้า จ.สงขลา 150,000              
 (20049) 20049 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน  เทพืน้  ปรับปรุงอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้ง  ปรับปรุงถนนคอนกรีต  ตะแกรง

โรงเรียนวัดหแูร่ ต.ทุง่ต้าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
200,000              

 (20050) 20050 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปทูางเทา้  อาคารเรียนแบบ ป .1ก  ฝ้า  อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26  ฝ้า
โรงเรียนบา้นคลองคล้า ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

100,000              

 (20051) 20051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร เปล่ียนบานประตูเหล็กม้วน ทาสี อาคารเรียนแบบ ป. 1 ก ติดเหล็กดัดประตู
หน้าต่าง  อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนบานประตู อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206 ติดเหล็กดัด
หน้าต่าง อาคารโรงอาหาร เปล่ียนประตูเหล็กม้วน ทาสีโรงเรียนบา้นทุง่ใหญ่ ต.ทุง่ใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

150,000              

 (20052) 20052 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดทา่หยี ต.หว้ยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา 100,000              
 (20053) 20053 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโปะหมอ ต .บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 200,000              
 (20054) 20054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  หลังคากันสาดโรงเรียนวัดเทพชุมนุม ต .กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 200,000              



     หนา้ที ่834

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20055) 20055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที ่11 ต.

ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
150,000              

 (20056) 20056 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนบา้นเขารักเกียรติ ต.ก้าแพงเพชร อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 100,000              
 (20057) 20057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบา้นเกาะนก ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 100,000              
 (20058) 20058 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ เปล่ียนฝาไม้ บานประตู ฝ้าเพดาน ดินถม ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียน

บา้นลานควาย ต.ทา่ชะมวง อ.รัตภมูิ จ.สงขลา
150,000              

 (20059) 20059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 เปล่ียนประตูเหล็กยืด ติดเหล็กดัดหน้าต่าง อาคาร
เรียนแบบ ป. 1 ก ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นควนโส ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา

150,000              

 (20060) 20060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ ป.
 1 ก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกรอบ ต .ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา

150,000              

 (20061) 20061 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม ต.ควนโส 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา

100,000              

 (20062) 20062 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปล่ียนฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดทา่เมรุ ต .บางกล้่า อ.บางกล่้า จ.สงขลา 100,000              
 (20063) 20063 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม พืน้ปนูทรายปรับระดับโรงเรียนบา้นทุง่เลียบ ต .ทุง่ต้าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 100,000              

 (20064) 20064 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพยาบาล เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง กั้นฝา ติดกระจก ทาสี หอ้งสหกรณ์ เปล่ียนกระจก
บานเล่ือน ทาสี ถมดิน ปบูล๊อคโรงเรียนบา้นคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บา้รุง) ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

150,000              

 (20065) 20065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ ผนังก่อคอนกรีต บานประตู หน้าต่าง ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัด
เจริญราษฏร์ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

150,000              

 (20066) 20066 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ ถมดินลูกรัง เทพืน้ คสล . โรงเรียนวัดรัตนวราราม ต.ทา่
ชะมวง อ.รัตภมูิ จ.สงขลา

150,000              

 (20067) 20067 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นหน้าควน ต .บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 100,000              
 (20068) 20068 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ทาสี ปา้ยนิเทศ ชั้นวางหนังสือ ระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นคลองช้าง ต .บางเหรียง อ.

ควนเนียง จ.สงขลา
100,000              

 (20069) 20069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่าง อาคารเรียนแบบ 017 ติดเหล็กดัดประตู 
หน้าต่างโรงเรียนบา้นโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

100,000              

 (20070) 20070 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ทรายถม เทพืน้ คสล. ทาสีโรงเรียนบา้นบางเหรียง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.
สงขลา

150,000              

 (20071) 20071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเกาะน้า้รอบ ต .บางเห
รียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

100,000              

 (20072) 20072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล ติดเหล็กดัด อาคารเรียน สปช .105/29 ติดเหล็กดัด เปล่ียนบานประตู หอ้งสมุด
 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดบางทงี ต .บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

100,000              

 (20073) 20073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 (หลังที ่1) เปล่ียนบานประตู อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 
เปล่ียนบานประตู (หลังที ่2) เปล่ียนบานประตู  ส้วมแบบ สปช. 601/26 ทาสี ส้วมแบบอื่น ๆ ทาสีโรงเรียนบา้น
ดินลาน ต.ทา่ช้าง อ.บางกล่้า จ.สงขลา

150,000              

 (20074) 20074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ทาสี ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปบูล๊อคทางเทา้ 
โรงเรียนบา้นต้นส้าน ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

149,700              

 (20075) 20075 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง วงกบ โรงเรียนบา้นยางงาม ต .รัตภมูิ อ.ควนเนียง จ.
สงขลา

100,000              



     หนา้ที ่835

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20076) 20076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 (โรงอาหาร) ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองเขาล้อน ต .เขา

พระ อ.รัตภมูิ จ.สงขลา
100,000              

 (20077) 20077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26  เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นหน้าวัดโพธิ์ ต.คลอง
หอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

150,000              

 (20078) 20078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.108 ล  เปล่ียนประตูเหล็กม้วน และเหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนทุง่ปรือ
พทิยาคม ต.ปากบาง-นาปรือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

150,000              

 (20079) 20079 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28  เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นน้้าน้อย ต.น้้าน้อย อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา

150,000              

 (20080) 20080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์  ทาสี  เทพืน้  ต่อเติมหลังคาโรงเรียนวัดทา่แซ ต .คลองอู่
ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

150,000              

 (20081) 20081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สข/อ.1/001  เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นควนกบ ต.คลองหอย
โข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

100,000              

 (20082) 20082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก อาคารเรียนชั่วคราว ติดต้ังเหล็กดัด อาคารเรียนแบบ สปช .103/26  เทพืน้ 
เปล่ียนประตู  ศาลาพกัร้อน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นควน ต .คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

150,000              

 (20083) 20083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เปล่ียนหน้าต่าง  ทา่สีโรงเรียนบา้นปลายละหาน ต .ก้าแพงเพชร อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 100,000              

 (20084) 20084 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  ปทูางเทา้  อาคารเรียนแบบ สปช .104/26  แผงกันหอ้งเรียนโรงเรียนวัดบางลึก ต.คูเต่า
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

100,000              

 (20085) 20085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สข./อ/001/4  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่
 จ.สงขลา

100,000              

 (20086) 20086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารเรียนแบบ สปช .104/26  ทาสีภายใน
โรงเรียนบา้นหน้าควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

200,000              

 (20087) 20087 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  พืน้คอนกรีต ปทูางเทา้ ขอบคันหนิ ทรายโรงเรียนชุมชนบา้นโคกค่าย ต .ควนรู 
อ.รัตภมูิ จ.สงขลา

150,000              

 (20088) 20088 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ฝาผนัง  ฉาบเรียนผนัง ทาสี  ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังพา ต .ทุง่ต้าเสา 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

150,000              

 (20089) 20089 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  ปทูางเทา้  ท้ารางน้้าโรงเรียนบา้นควนสะตอ ต .ทา่ชะมวง อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 100,000              
 (20090) 20090 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ทราย พืน้คอนกรีต ปทูางเทา้  ขอบคันหนิโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ต .ควนรู อ.รัต

ภมูิ จ.สงขลา
100,000              

 (20091) 20091 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.107  ประตู  ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารเรียนแบบ ป .1ก  ซ่อมแซมพืน้ ทอ่ 
 อาคารอเนกประสงค์ ประตูโรงเรียนบา้นควนขัน ต.คูหาใต้ อ.รัตภมูิ จ.สงขลา

100,000              

 (20092) 20092 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นคลองหอยโข่ง ต .คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 150,000              
 (20093) 20093 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26  เปล่ียนช่องแสง  อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26  ติดต้ัง

กันสาด  โรงอาหาร  ปรับปรุงส้วมในโรงอาหาร  ปพูืน้อ่างน้้าด่ืมโรงเรียนบา้นใต้ ต .คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
150,000              

 (20094) 20094 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  พืน้ทีห่น้าอาคาร  ปกูระเบือ้ง  อาคารอเนกประสงค์  ประตู  ปพูืน้กระเบือ้ง  ทาสี
ร้ัวโรงเรียนวัดเลียบ ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

150,000              

 (20095) 20095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26  ฝ้าเพดาน  ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นควนนา ต .ก้าแพงเพชร อ.
รัตภมูิ จ.สงขลา

100,000              

 (20096) 20096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสีโรงเรียนบา้นทุง่มะขาม ต .คูหาใต้ อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 100,000              



     หนา้ที ่836

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20097) 20097 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ทาสี  ฝ้า  ปพูืน้กระเบือ้ง

โรงเรียนวัดทุง่คา ต.ก้าแพงเพชร อ.รัตภมูิ จ.สงขลา
150,000              

 (20098) 20098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  กันสาด  ปรับพืน้ระเบยีงใต้กันสาด  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเกาะหมี ต .คลอง
แห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

150,000              

 (20099) 20099 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ปา้ยโรงเรียนโรงเรียนบา้นคลองเปล ต .คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 100,000              
 (20100) 20100 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  พืน้คอนกรีต  ตะแกรงส้าเร็จรูป  รางระบายน้้าโรงเรียนบา้นเขาพระ ต .เขาพระ

 อ.รัตภมูิ จ.สงขลา
200,000              

 (20101) 20101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ทาสีก้าแพงโรงเรียนบา้นหว้ยโอน ต .
ก้าแพงเพชร อ.รัตภมูิ จ.สงขลา

150,000              

 (20102) 20102 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นนาลึก ต.เขาพระ อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 100,000              
 (20103) 20103 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นคลองต่อ ต .ก้าแพงเพชร อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 150,000              
 (20104) 20104 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสีโรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา ต .คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 150,000              
 (20105) 20105 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนฝ้าเพดาน บานกระจกโรงเรียนบา้นควนเนียงใน ต .รัตภมูิ อ.ควน

เนียง จ.สงขลา
100,000              

 (20106) 20106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  อาคารเรียน สปช.601/26  
เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหวัไทร ต.หว้ยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา

100,000              

 (20107) 20107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสีโรงเรียนวัดดอน ต .คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 100,000              
 (20108) 20108 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ปา้ยโรงเรียนโรงเรียนบา้นวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ)์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา
100,000              

 (20109) 20109 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม  ลาดพืน้คอนกรีต  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนหลังคาทางเดินเทา้โรงเรียนวัดโคก
สมานคุณ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

150,000              

 (20110) 20110 ปรับปรุงหอ้งเรียน เปล่ียนประตู เหล็กดัดโรงเรียนวัดทุง่พระ ต.ปา่ชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 100,000              
 (20111) 20111 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปากบางนาทบั ต .นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา 150,000              
 (20112) 20112 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ต .เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 100,000              
 (20113) 20113 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด เปล่ียนฝาเพดาน ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นนากัน ต .บา้นโหนด อ.สะบา้ย้อย จ.

สงขลา
150,000              

 (20114) 20114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอสมุด งานร้ือถอนหลังคา เปล่ียนประตู ฝ้าเพดาน ทาสี กระเบือ้งหลังคา หน้าต่าง ไม้
เชิงชายโรงเรียนชุมชนบา้นสะทอ้น (วันครู 2503) ต.สะทอ้น อ.นาทวี จ.สงขลา

150,000              

 (20115) 20115 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด เปล่ียนประตู หน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นวังใหญ่ปลายร้า ต .นาทวี อ.
นาทวี จ.สงขลา

100,000              

 (20116) 20116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด ทาสี ก่ออิฐฉาบปนู โรงเรียนบา้นคลองแงะ ต .พงัลา อ.สะเดา จ.สงขลา 200,000              
 (20117) 20117 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหน่้าฮ้ัว ต .ส้านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 150,000              
 (20118) 20118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด พืน้เทคอนกรีตพร้อมปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบอ่น้า้ส้ม ต .เกาะสะบา้ อ.เทพา 

จ.สงขลา
100,000              

 (20119) 20119 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารอเนกประสงค์ ทาสี อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นคลอง
แงะ ต.น้้าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

100,000              

 (20120) 20120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุดและอาคารละหมาด เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 
ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา

100,000              

 (20121) 20121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนโครงหลังคา ประตูโรงเรียนบา้นไร่ ต .สะบา้ย้อย อ.สะบา้ย้อย จ.
สงขลา

126,900              



     หนา้ที ่837

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20122) 20122 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด เปล่ียนประตู หน้าต่าง หอ้งคอมพวิเตอร์ เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นปา่โอน 

ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
150,000              

 (20123) 20123 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งศิลปะและหอ้งสมุด ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นระตะ ต .พงัลา อ.
สะเดา จ.สงขลา

100,000              

 (20124) 20124 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชุม/โสตทศันูปกรณ์ เปล่ียนฝ้าเพดาน หน้าต่าง กระจกกันแสง ปรับพืน้ยกระดับเวท ี
ฝาประจันหอ้งโรงเรียนบา้นตะเคียนเภา ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

150,000              

 (20125) 20125 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์ เปล่ียนหน้าต่าง ประตู ผนังก่ออิฐฉาบปนู หลอดไฟ กั้นหอ้งกระจก ทาสี
โรงเรียนบา้นคูหา ต.คูหา อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา

135,000              

 (20126) 20126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาชีพ ปพูืน้กระเบือ้ง พืน้ไม้ยกสูง ประตู ฝ้าเพดาน สุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นคูนายสังข์
 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา

150,000              

 (20127) 20127 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอิสลาม ก่ออิฐฉาบปนู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดประจ่า ต .นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 150,000              

 (20128) 20128 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน บานประตู สภาพแวดล้อม ถมดิน ทาสี ขอบถนนโรงเรียนวัดทุง่ข่า ต .ทา่ประดู่ อ.นา
ทวี จ.สงขลา

85,000                

 (20129) 20129 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โครงหลังคาโรงเรียนบา้นนาทวี ต .นาทวี อ.นา
ทวี จ.สงขลา

200,000              

 (20130) 20130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โครงหลังคาโรงเรียนวัดล้าพดจินดาราม ต .คลอง
ทราย อ.นาทวี จ.สงขลา

100,000              

 (20131) 20131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นควนหวัช้าง ต .คลองเปยีะ อ.จะนะ จ.สงขลา 88,300                

 (20132) 20132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นนา ต .บา้นนา อ.จะนะ จ.สงขลา 200,000              
 (20133) 20133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนสะบา้ย้อย ต.สะบา้ย้อย อ.สะบา้ย้อย จ.

สงขลา
200,000              

 (20134) 20134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นควนหรัน ต .ทา่ม่วง อ.เทพา 
จ.สงขลา

100,000              

 (20135) 20135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นพงัลา ต .พงัลา อ.สะเดา จ.สงขลา 100,000              
 (20136) 20136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นทางควาย ต .จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 150,000              

 (20137) 20137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นนนท ์ต .ตล่ิงชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 100,000              
 (20138) 20138 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวัง ต .คลองกวาง อ.นาทวี

 จ.สงขลา
150,000              

 (20139) 20139 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นสะพานเคียน ต.สะทอ้น อ.นาทวี 
จ.สงขลา

150,000              

 (20140) 20140 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา้เนียบ ต .สะบา้ย้อย อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 150,000              
 (20141) 20141 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทุง่โพธิ์ ต.ล้าไพล อ.เทพา จ.สงขลา 92,900                
 (20142) 20142 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นปา่กอ ต .เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 150,000              

 (20143) 20143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปา่งาม ต .ตลิงชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 150,000              
 (20144) 20144 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นพอบดิ ต .ทา่ประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา 100,000              
 (20145) 20145 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดม่วงก็อง ต.พงัลา อ.สะเดา จ.สงขลา 100,000              



     หนา้ที ่838

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20146) 20146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ ต .ทา่หมอไทร อ.จะนะ 

จ.สงขลา
100,000              

 (20147) 20147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทรายขาว ต .
สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

150,000              

 (20148) 20148 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือรางน้้า/เชิงชาย เปล่ียนรางน้้า ไม้เชิงชาย ทาสีโรงเรียนบา้นสวรรค์ ต.สะอม อ.
เทพา จ.สงขลา

100,000              

 (20149) 20149 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง เปล่ียนประตู ฝ้าเพดาน ทาสี กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นนาม่วง ต.บา้น
โหนด อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา

100,000              

 (20150) 20150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง ร้ือฝ้าเพดาน ฉาบปนูฝาผนัง ฝ้าเพดาน ทาสี ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้น
ตูหยง ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา

150,000              

 (20151) 20151 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือฝ้าเพดาน/ประตูเหล็ก เปล่ียนฝ้าเพดาน แผงลวดตาข่ายกันนก ทาสี ผนังก่ออิฐ
ฉาบปนู ปพูืน้กระเบอ้ง ประตู โรงเรียนบา้นทา่ ต .เปยีน อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา

150,000              

 (20152) 20152 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เชิงชาย ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่โพธิ์ ต .
ทา่โพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา

150,000              

 (20153) 20153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนประตูเหล็กดัด หน้าต่างเหล็กดัด ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นทา่
หมาก ต.ทา่หมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา

100,000              

 (20154) 20154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือพืน้ไม้ เปล่ียนพืน้ไม้โรงเรียนบา้นทุง่น้า้ขาว ต .นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 100,000              
 (20155) 20155 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือหลังคา/ฝ้าเพดาน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ประตู ไม้เชิงชายโรงเรียนบา้นสม็อง

 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา
100,000              

 (20156) 20156 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โครงหลังคาโรงเรียนบา้นวังบวบ ต .ฉาง อ.นาทวี
 จ.สงขลา

150,000              

 (20157) 20157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี หน้าต่าง ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นล้าลอง ต .นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 150,000              
 (20158) 20158 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือผนัง/ฝ้าเพดาน ผนังก่ออิฐฉาบปนู ทาสี โรงเรียนบา้นแม่ท ีต.ล้าไพล อ.เทพา จ.

สงขลา
150,000              

 (20159) 20159 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือหลังคา/ฝ้าเพดาน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นฉลุง ต.ทุง่พอ
 อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา

150,000              

 (20160) 20160 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสี ประตู หน้าต่างบานเกร็ดโรงเรียนบา้นแค 
ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา

150,000              

 (20161) 20161 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน เชิงชายโรงเรียนบา้นคูศักด์ิสิทธิ์ ต.คู อ.
จะนะ จ.สงขลา

150,000              

 (20162) 20162 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน หน้าต่าง ประตู ผนังก่ออิฐฉาบปนู ทาสีโรงเรียนบา้นเก่า ต .คลอง
กวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

150,000              

 (20163) 20163 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกรงอิต้า ต .เกาะ
สะบา้ อ.เทพา จ.สงขลา

150,000              

 (20164) 20164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือฝาผนัง/หน้าต่าง เปล่ียนฝ้าผนัง โครงเคร่าไม้โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา ต.นา
ทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

86,200                

 (20165) 20165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฝาผนัง โครงเคร่าไม้โรงเรียนบา้นปริก (กุก่องวิทยาคาร) ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 150,000              

 (20166) 20166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นสุเหร่า ต.ตล่ิงชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 150,000              
 (20167) 20167 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนโครงหลังคา กระเบือ้งหลังคา ไม้เชิงชาย ผนังก่ออิฐฉาบปนู ทาสีโรงเรียน

บา้นเลียบ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา
100,000              



     หนา้ที ่839

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20168) 20168 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ประตูโรงเรียนเหมืองควนกรด ต .ทา่หมอไทร อ.จะนะ จ.

สงขลา
100,000              

 (20169) 20169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ งานผนัง ประตู หน้าต่าง โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา 
จ.สงขลา

150,000              

 (20170) 20170 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน กระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา
 2 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

100,000              

 (20171) 20171 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือฝาผนัง ผนังก่ออิฐฉาบปนู ประตู ปพูืน้กระเบือ้ง หน้าต่างโรงเรียนวัดหว้ยคู ต .
ส้านักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา

150,000              

 (20172) 20172 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบา้นลุ่ม ต .ทบัช้าง 
อ.นาทวี จ.สงขลา

150,000              

 (20173) 20173 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน หน้าต่างโรงเรียนวัดนิคมประสาท(บญุชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่
 149 ต.เกาะสะบา้ อ.เทพา จ.สงขลา

150,000              

 (20174) 20174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ไม้ฝาเฌอร่า โครงเคร่า ตะขอหน้าต่างประตู โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ ต .เขามีเกียรติ
 อ.สะเดา จ.สงขลา

150,000              

 (20175) 20175 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง ช่องแสงประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นใหม่ ต .ทา่
ม่วง อ.เทพา จ.สงขลา

150,000              

 (20176) 20176 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี ทีน่ัง่หน้าอาคารโรงเรียนบา้นโหนด ต .คู อ.จะนะ จ.สงขลา 100,000              
 (20177) 20177 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นส้านักขาม ต .ส้านักขาม อ.

สะเดา จ.สงขลา
150,000              

 (20178) 20178 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นตะเคียนทอง ต .ทุง่พอ อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 97,000                
 (20179) 20179 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบาโหย ต .บาโหย อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 200,000              
 (20180) 20180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง ประตูเหล็กยืดโรงเรียนชุมชนบา้นนาทบั ต .นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา 150,000              

 (20181) 20181 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบอ่เกดวิจิตรวิทยา ต .ทุง่หมอ อ.สะเดา จ.สงขลา 150,000              
 (20182) 20182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองขุด ต .ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 150,000              
 (20183) 20183 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองประดู่ ต .ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 100,000              
 (20184) 20184 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทพัหลวง ต .คูหา อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 150,000              
 (20185) 20185 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่ข่อย ต .ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 80,000                
 (20186) 20186 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่ม่วง ต .ทา่ม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 150,000              
 (20187) 20187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 หลัง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปอ็ง ต .สะทอ้น อ.นาทวี จ.สงขลา 150,000              
 (20188) 20188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นมุนี ต .จะแหน อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 150,000              
 (20189) 20189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นล้าเปา ต .ล้าไพล อ.เทพา จ.สงขลา 150,000              
 (20190) 20190 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยบอน ต .บา้นโหนด อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 150,000              
 (20191) 20191 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเมาะลาแต ต .ทุง่พอ อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 150,000              

 (20192) 20192 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นสุโสะ ต .ธารคีรี อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 200,000              
 (20193) 20193 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นทุง่นาเคียน ต .ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา 100,000              
 (20194) 20194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นน้า้ลัด ต .ส้านักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 150,000              
 (20195) 20195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ต .ทา่ม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 150,000              
 (20196) 20196 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง ประตู ทาสี โถส้วม อาคารเรียน ปพูนืกระเบือ้ง 

ทาสี โรงเรียนบา้นหนองสาหร่าย ต.ทา่ม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
96,000                



     หนา้ที ่840

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20197) 20197 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ร้ือผนัง/ประตู/สุขภณัฑ์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปกูระเบือ้ง  ประตู สุขภณัฑ์โรงเรียน

บา้นล่องควน ต.คูหา อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา
108,000              

 (20198) 20198 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง โถส้วม ทาสี ประตูโรงเรียนบา้นพระพทุธ ต .เทพา
 อ.เทพา จ.สงขลา

150,000              

 (20199) 20199 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา อิฐตัวหนอน โถส้วม ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกสิเหรง ต .ทุง่พอ 
อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา

143,600              

 (20200) 20200 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ร้ือพืน้ ถมดินยกระดับ ปกูระเบือ้ง โรงเรียนวัดทา่ประดู่ ต .ทา่ประดู่ อ.นา
ทวี จ.สงขลา

150,000              

 (20201) 20201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นโคกม้า 
ต.บา้นนา อ.จะนะ จ.สงขลา

100,000              

 (20202) 20202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโมย ต .นาหมอศรี อ.
นาทวี จ.สงขลา

145,600              

 (20203) 20203 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 หลัง ปพูืน้กระเบือ้ง หน้าต่าง อาคารอิสลามศึกษา ฝ้าเพดาน หอ้งเก็บอุปกรณ์ 
เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นทา่คลอง ต .นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา

150,000              

 (20204) 20204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ไม้เชิงชาย ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปา่ชิง ต .ปา่ชิง
 อ.จะนะ จ.สงขลา

100,000              

 (20205) 20205 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 หลัง ปพูืน้กระเบือ้ง ประตู ส้วม เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นปา่เร็ด ต .ปลักหนู อ.
นาทวี จ.สงขลา

150,000              

 (20206) 20206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน หน้าต่างเหล็กดัด ประตูเหล็กดัด ทาสี อาคารอเนกประสงค์ 
ประตูเหล็กม้วน ทาสีโรงเรียนบา้นพรุหลุมพ ีต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา

150,000              

 (20207) 20207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตู เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบา้นสะกอม ต .
สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา

150,000              

 (20208) 20208 ปรับปรุงอาคารเรียน ก่ออิฐฉาบปนูโรงเรียนทองอยู่นุตกูล ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 100,000              
 (20209) 20209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง ปรับปรุงภมูิทศัน์ ร้ือ/ขนย้าย เทคอนกรีต ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัด

สองพีน่้อง ต.ทา่โพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา
150,000              

 (20210) 20210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับถม ลาดพืน้ ปกูระเบือ้ง ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นเกาะทาก ต .นาหว้า อ.จะ
นะ จ.สงขลา

150,000              

 (20211) 20211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง โรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นประกอบ ต .ประกอบ อ.นาทวี จ.
สงขลา

150,000              

 (20212) 20212 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร หอ้งอนุบาล ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกระอาน ต .ทา่ม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 150,000              
 (20213) 20213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นพรุเตียว ต .ส้านัก

ขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
146,900              

 (20214) 20214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร้ือฝาผนัง ปพูืน้กระเบือ้ง ประตู ทาสี กระจกฝ้าโรงเรียนวัดบา้นไร่ ต .ปา่ชิง อ.จะ
นะ จ.สงขลา

142,500              

 (20215) 20215 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน หลังคาเมทลัชีท เสา พืน้ไม้ ทาสี ประตูโรงเรียนชาติตระการโกศล ต .ทุง่หมอ อ.
สะเดา จ.สงขลา

100,000              

 (20216) 20216 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนชุมชนวัดน้้าขาว ต .น้้าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 150,000              
 (20217) 20217 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โครงหลังคา โรงเรียนบา้นควนไม้ไผ่ ต .นาหว้า อ.

จะนะ จ.สงขลา
100,000              

 (20218) 20218 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานเคาเตอร์ ฝ้าเพดาน ทาสี กระเบือ้งหลังคา ไม้เชิงชาย ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียน
บา้นโคกพยอม ต.เกาะสะบา้ อ.เทพา จ.สงขลา

100,000              



     หนา้ที ่841

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20219) 20219 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี ไฟฟา้โรงเรียน

ชุมชนวัดควนมีด ต.คลองเปยีะ อ.จะนะ จ.สงขลา
150,000              

 (20220) 20220 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา รางน้้า ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นยางเกาะ ต .
ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

150,000              

 (20221) 20221 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นหวัถนน ต .ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 100,000              
 (20222) 20222 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้ง กระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นทุง่ไม้ด้วน ๑ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา 

จ.สงขลา
97,800                

 (20223) 20223 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้ง ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่ไทร ต .ล้าไพล อ.เทพา จ.สงขลา 132,800              
 (20224) 20224 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ผนังตาข่าย ประตูเหล็ก ทาสีโรงเรียนบา้นโต้นนท ์ต .คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 150,000              

 (20225) 20225 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกะทงิ ต .ทบัช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 149,500              
 (20226) 20226 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานโครงสร้าง เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 ต.สะทอ้น อ.นาทวี จ.สงขลา 150,000              

 (20227) 20227 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ร้ัวโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ต .ส้านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 150,000              
 (20228) 20228 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โครงหลังคาเมทลัชีทพร้อมเสา ปพูืน้กระเบือ้ง ประตู หน้าต่างโรงเรียน

บา้นแซะ ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
100,000              

 (20229) 20229 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นช้างคลอด ต .ทา่หมอไทร อ.จะ
นะ จ.สงขลา

100,000              

 (20230) 20230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นพรุหวา ต .
ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา

150,000              

 (20231) 20231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ไม้เชิงชาย ทาสีโรงเรียนบา้นพรุชิง ต .
เทพา อ.เทพา จ.สงขลา

150,000              

 (20232) 20232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ร้ือหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดคลองยอ ต .วัง
ใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา

150,000              

 (20233) 20233 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดวังไทร ต .ทบัช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 150,000              
 (20234) 20234 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เปล่ียนกระเบือ้งหลัง โครงหลังคา โรงเรียนบา้นควนขี้แรด ต .นาหว้า อ.จะนะ 

จ.สงขลา
100,000              

 (20235) 20235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนฝ้าเพดาน กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดปริก ต .ล้าไพล อ.เทพา จ.
สงขลา

100,000              

 (20236) 20236 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยเต่า ต .คูหา อ.สะบา้ย้อย จ.
สงขลา

150,000              

 (20237) 20237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ฝ้าเพดาน ไฟฟา้ หน้าต่าง ประตูโรงเรียนบา้นม่วง ต .ส้านักแต้ว อ.สะเดา 
จ.สงขลา

150,000              

 (20238) 20238 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี ประตู ไฟา้โรงเรียนบา้นปากช่อง ต .จะโหนง อ.จะ
นะ จ.สงขลา

98,900                

 (20239) 20239 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง หน้าต่าง ทาสี คอนกรีตทางเดินโรงเรียนบา้นปลักบอ่ ต .
สะบา้ย้อย อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา

150,000              

 (20240) 20240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง ฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นปริกใต้ ต .ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 150,000              

 (20241) 20241 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสสงค์ ร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลงคา เชิงชาย ประตูโรงเรียนบา้นนาปรัง 
ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

94,900                



     หนา้ที ่842

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20242) 20242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ร้ือหลังคา เปล่ียนโครงหลังคา กระเบือ้งหลังคา เชิงชาย ฝ้าเพดาน ทาสี 

ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่ไพล ต .เขาแดง อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา
150,000              

 (20243) 20243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นควนหมาก ต .วังใหญ่ อ.เทพา จ.
สงขลา

150,000              

 (20244) 20244 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนพืน้ไม้โรงเรียนชุมชนบา้นปาดัง ต .ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 200,000              

 (20245) 20245 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นควนเสม็ด ต .ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 150,000              
 (20246) 20246 โรงฝึกงาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเคลียง ต .นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 150,000              
 (20247) 20247 อาคารอเนกประสงค์ ปพูื้้นกระเบือ้งโรงเรียนบา้นเทพา ต .เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 150,000              
 (20248) 20248 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดช่องเขา ต .คลองเปยีะ อ.จะนะ จ.สงขลา 100,000              
 (20249) 20249 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดนาหมอศรี ต .นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา 100,000              
 (20250) 20250 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นจะโหนงมิตรภาพที ่222 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.

สงขลา
100,000              

 (20251) 20251 อาคารละหมาด ปพูืน้กระเบือ้ง ก่ออิฐแาบปนู อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 ต.
เทพา อ.เทพา จ.สงขลา

100,000              

 (20252) 20252 อาคารเรียน อาคารประกอบ ร้ือหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โครงหลังคา แผงบงัแดด ฝ้าเพดานโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพช็รไพศาล) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา

148,300              

 (20253) 20253 หอ้งละหมาด เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา งานพืน้ ประตูโรงเรียนวัดนาปรือ ต .คู อ.จะนะ จ.สงขลา 100,000              
 (20254) 20254 อาคารละหมาด เทพืน้คอนกรีต หลังคากันสาด ประปาโรงเรียนบา้นเขาจันทร์ ต .จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 81,000                
 (20255) 20255 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนชุมชนสะพานไม้

แก่น ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา
150,000              

 (20256) 20256 ปพูืน้ตัวหนอนบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนบา้นเกาะค่าง ต.ส้านักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 150,000              
 (20257) 20257 ปพูืน้อิฐบล็อกตัวหนอนโรงเรียนบา้นทุง่ครก ต .แค อ.จะนะ จ.สงขลา 100,000              
 (20258) 20258 ปตัูวหนอนลานการเรียนรู้โรงเรียนบา้นนาจะแหน ต.จะแหน อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 150,000              
 (20259) 20259 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรมหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นถ้้าตลอด ต .เขาแดง อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 150,000              
 (20260) 20260 เทพืน้ทางเทา้ทางไปหอ้งน้้าระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบา้นตาแปด ต .ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 100,000              
 (20261) 20261 ก่อกระบะทรายและสระน้้าอนุบาล ปรับภมูิทศัรอบวิหารพระพทุธรูป ปรับปรุงฐานเสาธง อ่างล้างจานโรงอาหาร

โรงเรียนบา้นนาหว้า ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา
100,000              

 (20262) 20262 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนโรงเรียนบา้นล้าชิง ต .คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 150,000              
 (20263) 20263 ปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นส้านักหว้า ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา 100,000              
 (20264) 20264 ปรับปรุงพืน้ทางเทา้โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) ต.ทุง่หมอ อ.สะเดา จ.สงขลา 150,000              
 (20265) 20265 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นม่วงถ้้า ต .สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 100,000              
 (20266) 20266 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ร้ัวโรงเรียนบา้นควนหรัน ต.เปยีน อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 105,600              
 (20267) 20267 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 100,000              
 (20268) 20268 ปตัูวหนอน ศาลา ร้ัวโรงเรียนบา้นสะพานหกั ต .ทา่หมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 150,000              
 (20269) 20269 บา้นพกัครู เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง หอ้งน้้าโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 ต.บาโหย 

อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา
150,000              

 (20270) 20270 บา้นพกัครู เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นควนเจดีย์ ต .ล้าไพล อ.เทพา จ.สงขลา 100,000              
 (20271) 20271 เทคอนกรีตสนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นคอลอมุดอ ต .จะแหน อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 200,000              
 (20272) 20272 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนบา้นแพร้ว ต .ทา่หมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 100,000              
 (20273) 20273 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาโรงเรียนบา้นบอ่เตย ต .ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 150,000              



     หนา้ที ่843

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20274) 20274 ปรับปรุงสนามฟตุบอลโรงเรียนบา้นพรุตู ต.เกาะสะบา้ อ.เทพา จ.สงขลา 100,000              
 (20275) 20275 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว และสภาพแวดล้อมโรงเรียนบา้นนาจวก ต .ทา่ม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 150,000              
 (20276) 20276 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นควนตีหมุน ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 97,100                
 (20277) 20277 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้สนามเด็กเล่นโรงเรียนบา้นโคกตก ต .ทุง่พอ อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 150,000              
 (20278) 20278 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นตล่ิงชัน ต.ตล่ิงชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 150,000              
 (20279) 20279 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นเขาน้อย ต .สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 100,000              
 (20280) 20280 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามหน้าเสาธงโรงเรียนบา้นวังใหญ่ ต .วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 150,000              
 (20281) 20281 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนเพาะช้า โรงเรียนวัดคงคาสวัสด์ิ ต .สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 100,000              
 (20282) 20282 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนอายุรกิจโกศล ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 100,000              
 (20283) 20283 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นทบัโกบ ต .ส้านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 100,000              
 (20284) 20284 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นม้างอน ต .นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา 150,000              
 (20285) 20285 ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้้าโรงเรียนมหดิล ต.เขาแดง อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 150,000              
 (20286) 20286 ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้้าโรงเรียนบา้นบอ่ทอง ต .สะบา้ย้อย อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 100,000              
 (20287) 20287 ปรับปรุงร้ัวคอนกรีต พร้อมทาสีโรงเรียนบา้นใหม่ ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 147,000              
 (20288) 20288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารละหมาด ร้ือหลังคา/โครงหลังคา เปล่ียนโครงหลังคา กระเบือ้งหลังคา เสาคอนกรีต เชิง

ชาย ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นบอ่โชน ต .สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา
100,000              

 (20289) 20289 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง ปกูระเบือ้ง ผนังกันหอ้ง ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นปากบาง ต .
สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา

150,000              

 (20290) 20290 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม 4 หลัง เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ประตู ทาสี หอ้งสมุด กระเบือ้งหลังคา อาคาร
อเนกประสงค์ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นลางา ต .บา้นนา อ.จะนะ จ.สงขลา

150,000              

 (20291) 20291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นเกาะแลหนัง ต .ปากบาง อ.เทพา จ.
สงขลา

107,000              

 (20292) 20292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฝ้าเพดาน ทาสี ระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นโคกกอ ต .ทา่ม่วง อ.เทพา
 จ.สงขลา

100,000              

 (20293) 20293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ปรับปรุงสนาม BBLโรงเรียนล้าไพลราษฎร์อุทศิ ต.ล้าไพล อ.
เทพา จ.สงขลา

150,000              

 (20294) 20294 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นไร่ ต .ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 100,000              
 (20295) 20295 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน และโรงอาหาร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ต.ทา่ม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 150,000              
 (20296) 20296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง ระบบระบายน้้าโรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ต .สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.

สงขลา
76,200                

 (20297) 20297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ฝ้าเพดาน ผนังส้าเร็จรูป ทาสีโรงเรียนบา้นเก่า ต.เปยีน อ.สะบา้ย้อย จ.
สงขลา

146,000              

 (20298) 20298 ปรับปรุงซ๋อมแซมสภาพแวดล้อมภายใน ทางเทา้คอนกรีต ลานกิจกรรมอิฐตัวหนอนโรงเรียนบา้นเหนือคลอง ต .
ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

150,000              

 (20299) 20299 งานหลังคา งานประตู งานฝาผนัง งานสี งานเสา งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นกลุ่ม 5 ประชารัฐ ต.ควนกาหลง อ.ควน
กาหลง จ.สตูล

150,000              

 (20300) 20300 งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบา้นทุง่สะโบะ๊ ต .ทุง่บหุลัง อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 100,000              
 (20301) 20301 งานปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบา้นทุง่ ต .ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20302) 20302 ซ่อมแซมหอ้งเรียน งานพืน้ งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นควนเก ต .แป-ระ อ.ทา่แพ จ.สตูล 150,000              
 (20303) 20303 งานฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนบา้นมะหงัง ต .ทุง่บหุลัง อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 100,000              
 (20304) 20304 งานพืน้ งานสี โรงเรียนบา้นตันหยงอุมาชัยพฒันา ต .เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 100,000              



     หนา้ที ่844

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20305) 20305 งานไฟฟา้ งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต้ 2 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 150,000              
 (20306) 20306 งานฝ้าเพดาน งานสี งานหลังคา งานประตู โรงเรียนบา้นเขาใคร ต .ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 150,000              
 (20307) 20307 งานพืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทุง่วิมาน ต .บา้นควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 149,900              
 (20308) 20308 งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโคกประดู่ ต .ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 100,000              
 (20309) 20309 งานประตู งานหลังคา งานสี งานประปาโรงเรียนบา้นควนขัน ต .ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 100,000              
 (20310) 20310 งานฝ้าเพดาน งานปรับปรุงพืน้โรงเรียนบา้นปากปงิ ต .ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20311) 20311 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน โรงเรียนผังปาล์ม 2 ต.ปาล์มพฒันา อ.มะนัง จ.สตูล 150,000              
 (20312) 20312 งานหลังคา งานโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบา้นต้ามะลังใต้ ต .ต้ามะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20313) 20313 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานโครงหลังคาโรงเรียนบา้นนาทอน ต .นาทอน อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 150,000              
 (20314) 20314 ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นตันหยงละไน้ ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20315) 20315 งานฝ้าเพดาน งานสี งานหลังคา งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นทุง่พฒันา ต .ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 100,000              
 (20316) 20316 งานพืน้ งานโครงหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นค่ายรวมมิตร ต .ทุง่นุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 150,000              
 (20317) 20317 งานกระจก งานสี งานประตู โรงเรียนบา้นเกาะสาหร่ายชัยพฒันา ต .เกาะสาหหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20318) 20318 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนบา้นควนล่อน ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 98,900                
 (20319) 20319 งานช่องลม งานประตูหน้าต่าง งานสีโรงเรียนบา้นราไว ต .ขอนคลาน อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 100,000              
 (20320) 20320 งานพืน้โรงเรียนบา้นเกาะยะระโตดนุย้ ต .เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 99,800                
 (20321) 20321 งานสี โรงเรียนบา้นทา่แพ ต.ทา่แพ อ.ทา่แพ จ.สตูล 150,000              
 (20322) 20322 งานหน้าต่าง งานประตู งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทุง่มะปรัง ต .วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 150,000              
 (20323) 20323 งานฝ้าเพดาน

โรงเรียนผังปาล์ม 4 ต.ปาล์มพฒันา อ.มะนัง จ.สตูล
100,000              

 (20324) 20324 งานฝ้าเพดาน  งานฝาผนัง งานสีโรงเรียนบา้นทางงอ ต .ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 100,000              
 (20325) 20325 งานไฟฟา้ โรงเรียนบา้นเขาจีน ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20326) 20326 งานสีโรงเรียนบา้นปา่แก่บอ่หนิ ต .ปา่แก่บอ่หนิ อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 150,000              
 (20327) 20327 งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นวังสายทอง ต .น้้าผุด อ.ละงู จ.สตูล 150,000              
 (20328) 20328 งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนอนุบาลควนโดน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 150,000              
 (20329) 20329 งานฝ้าเพดาน งานสี งานฝาผนัง งานปรับปรุงพืน้สนามโรงเรียนบา้นควน ต .บา้นควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 149,800              
 (20330) 20330 งานปรับปรุงถนนโรงเรียนบา้นน้้าร้อน ต .ทุง่นุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 100,000              
 (20331) 20331 งานสี งานไฟฟา้ งานประตูโรงเรียนบา้นถ้า้ทะลุ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 100,000              
 (20332) 20332 งานฝาไม้ งานสีโรงเรียนบา้นหาดทรายยาว ต .ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20333) 20333 งานปรับสนามโรงเรียนบา้นนาแก้ว ต.ทา่แพ อ.ทา่แพ จ.สตูล 100,000              
 (20334) 20334 งานไฟฟา้ งานทอ่ งานประตู โรงเรียนบา้นโคกพะยอม ต .ละะงู อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20335) 20335 งานเชิงชาย งานรางระบายน้้า งานทอ่สังกะสีโรงเรียนบา้นไร่ ต .ทา่เรือ อ.ทา่แพ จ.สตูล 100,000              
 (20336) 20336 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่ยาง ต .ปากน้้า อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20337) 20337 งานฝ้าเพดาน งานโครงสร้างหอ้งน้้า งานหอ้งน้้า งานคูระบายน้้า งานสี โรงเรียนนิคมพฒันาผัง 20 ต.นิคมพฒันา

 อ.มะนัง จ.สตูล
150,000              

 (20338) 20338 งานพืน้กระเบือ้ง งานสีโรงเรียนบา้นทา่ข้ามควาย ต .นาทอน อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 100,000              
 (20339) 20339 งานฝ้าเพดาน งานหลังคา งานโครงสร้างหลังคา งานสีโรงเรียนบา้นในเมือง ต .ละงู อ.ละงู จ.สตูล 150,000              
 (20340) 20340 งานกระจก งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบา้นวังตง ต .นาทอน อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 150,000              
 (20341) 20341 งานสี โรงเรียนบา้นทา่แลหลา ต .ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล 150,000              
 (20342) 20342 งานพืน้กระเบือ้งเคลือบ งานประตู งานสีโรงเรียนนิคมพฒันาผัง 120 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 149,900              
 (20343) 20343 งานหลังคา งานเชิงชาย งานรางระบายน้้าโรงเรียนผังปาล์ม 7 ต.ปาล์มพฒันา อ.มะนัง จ.สตูล 150,000              



     หนา้ที ่845

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20344) 20344 งานเหล็กดัด  ต่อเติมหอ้งน้้าอนุบาลโรงเรียนบา้นไทรงาม ต .ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20345) 20345 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานสี โรงเรียนบา้นทา่น้้าเค็มใต้ ต .ทา่แพ อ.ทา่แพ จ.สตูล 150,000              
 (20346) 20346 งานหลังคา งานรางน้้า งานพืน้โรงเรียนบา้นคีรีวง ต .ทุง่หว้า อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 100,000              
 (20347) 20347 งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานสี โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ต .ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 149,100              
 (20348) 20348 งานหลังคา งานสันครอบ โรงเรียนบา้นหวัควน ต .น้้าผุด อ.ละงู จ.สตูล 150,000              
 (20349) 20349 งานปรับปรุงลานกิจกรรม งานปรับปรุงสนามโรงเรียนบา้นโตนปาหนัน ต .ทุง่นุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 100,000              
 (20350) 20350 งานฝาผนัง งานสี งานหน้าต่าง งานประตู โรงเรียนวรรธนะสาร ต .ปา่แก่บอ่หนิ อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 150,000              
 (20351) 20351 งานหลังคา งานสันครอบ โรงเรียนบา้นบนันังปเุลา ต .เจ๊ะบลัิง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 100,000              
 (20352) 20352 งานคูระบายน้้า งานปรับปรุงขอบสนามโรงเรียนบา้นขอนคลาน ต .ขอนคลาน อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 150,000              
 (20353) 20353 งานโครงสร้าง งานสี งานฝาผนังโรงเรียนบา้นควนสตอ ต .ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 150,000              
 (20354) 20354 งานประตู งานตาข่ายเหล็กโรงเรียนบา้นดูสน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 100,000              
 (20355) 20355 งานฝ้าเพดาน  งานสีโรงเรียนบา้นช่องไทร ต.นาทอน อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 150,000              
 (20356) 20356 งานประตู งานหน้าต่าง งานพ้้น งานสีโรงเรียนบา้นทุง่ต้าเสา ชูสินอุปถัมภ ์ต .ทุง่นุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 150,000              
 (20357) 20357 งานฝาผนังโรงเรียนบา้นไสใหญ่ ต .ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20358) 20358 งานฝาผนังโรงเรียนวัดชมพนูิมิต ต.ทุง่หว้า อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 100,000              
 (20359) 20359 งานหลังคา งานฝาผนัง งานประตู งานสี โรงเรียนบา้นอุไร ต .ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20360) 20360 งานสี งานปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนบา้นคลองน้้าเค็ม ต .ละงู อ.ละงู จ.สตูล 150,000              
 (20361) 20361 งานสี โรงเรียนบา้นหว้ยน้้าด้า ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 150,000              
 (20362) 20362 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนบา้นปาเต๊ะ ต.เจ๊บลัิง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20363) 20363 ปรับสภาพแวดล้อม งานหลังคา โรงเรียนบา้นสวนเทศ ต .แป-ระ อ.ทา่แพ จ.สตูล 100,000              
 (20364) 20364 งานเหล็กดันหน้าต่าง งานปพูืน้โรงเรียนบา้นบารายี ต.นาทอน อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 100,000              
 (20365) 20365 งานคอนกรีต งานสีโรงเรียนบา้นวังปริง ต .ทา่เรือ อ.ทา่แพ จ.สตูล 150,000              
 (20366) 20366 งานหลังคา โรงเรียนบา้นทา่พยอม ต .ปากน้้า อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20367) 20367 งานหลังคา งานประตู งานพืน้ โรงเรียนนิคมซอย 10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 100,000              
 (20368) 20368 ปรับปรุงสนามโรงเรียนบา้นย่านซ่ือ มิตรภาพ 147 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล 150,000              
 (20369) 20369 งานผนัง งานประตู งานพืน้โรงเรียนบา้นควนโต๊ะเหลง ต .ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 150,000              
 (20370) 20370 งานสี งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเกาะยาว ต .ปยูู อ.เมืองสตูล จ.สตูล 99,600                
 (20371) 20371 งานฝ้าเพดาน งานสี โรงเรียนบา้นกาลันยีตัน ต.เจ๊ะบลัิง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 100,000              
 (20372) 20372 งานหลังคา งานฝาผนัง โรงเรียนบา้นปใิหญ่ ต .ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล 149,400              
 (20373) 20373 งานพืน้ โรงเรียนอนุบาลละงู ต.ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล 199,600              
 (20374) 20374 งานหลังคา โรงเรียนบา้นทุง่ไหม้ ต.น้้าผุด อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20375) 20375 งานหลังคา โรงเรียนบา้นปากบารา ต .ปากน้้า อ.ละงู จ.สตูล 150,000              
 (20376) 20376 งานพืน้กระเบื่้องเคลือบ งานรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นสายควน ต .ทา่แพ อ.ทา่แพ จ.สตูล 149,500              
 (20377) 20377 งานหน้าต่าง งานฝาสมาร์ททวูดโรงเรียนบา้นปา่ฝาง ต .91110 อ.ละงู จ.สตูล 140,600              
 (20378) 20378 งานขอบกันดิน งานสี โรงเรียนเพยีงหลวง 4 ในทุ้ลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนัวดี ต.แหลมสน 

อ.ละงู จ.สตูล
100,000              

 (20379) 20379 งานสี งานฝ้าเพดาน งานฝาผนัง งานหลังคาโรงเรียนบา้นเกตรี ต .เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20380) 20380 งานหน้าต่าง งานสี  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังประจัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 150,000              
 (20381) 20381 งานหน้าต่าง งานสี งานอิฐช่องลมโรงเรียนบา้นทุง่ดินลุ่ม ต .ปา่แก่บอ่หนิ อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 150,000              
 (20382) 20382 งานหลังคา งานสี งานเสา งานพืน้คอนกรีต งานฝาผนังโรงเรียนบา้นเกาะบโูหลน ต .ปากน้้า อ.ละงู จ.สตูล 150,000              
 (20383) 20383 งานปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนบา้นนาพญา ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 150,000              



     หนา้ที ่846

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20384) 20384 งานหลังคา งานฝ้าเพดานงานสีโรงเรียนอนุบาลทุง่หว้า ต .ทุง่หว้า อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 150,000              
 (20385) 20385 งานเหล็กดัด งานสี งานประตู โรงเรียนบา้นฉลุง ต.เจ๊ะบลัิง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20386) 20386 งานหลังคา โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต้ 3 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 150,000              
 (20387) 20387 งานสี งานประตู งานหน้าต่าง งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นคลองขุด ต .คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 200,000              
 (20388) 20388 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นแป-ระเหนือ ต.แป-ระ อ.ทา่แพ จ.สตูล 150,000              
 (20389) 20389 งานฝ้าเพดาน โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 148,400              
 (20390) 20390 งานหลังคา โรงเรียนบา้นสนกลาง ต .แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20391) 20391 งานหลังคา งานไฟฟา้ งานพืน้โรงเรียนบา้นตันหยงกาโบยชัยพฒันา ต .ปยูู อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20392) 20392 งานพืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นตะโละใส ต .ปากน้้า อ.ละงู จ.สตูล 150,000              
 (20393) 20393 งานพืน้ งานคูระบายน้้าโรงเรียนบา้นปากละงู ต .ละงุ อ.ละงู จ.สตูล 150,000              
 (20394) 20394 งานหลังคา งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นทุง่บหุลัง ต .ทุง่บหุลัง อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 100,000              
 (20395) 20395 งานพืน้ งานปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนบา้นตันหยงโป ต .ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20396) 20396 งานหลังคา งานโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบา้นปลักหว้า ต .ทา่แพ อ.ทา่แพ จ.สตูล 100,000              
 (20397) 20397 งานประตูบานสวิง งานบานเล่ือน งานสีโรงเรียนบา้นตูแตหร้า ต.ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20398) 20398 งานผิวจราจร ค.ส.ล.โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ต.สาคร อ.ทา่แพ จ.สตูล 150,000              
 (20399) 20399 งานพืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบโุบย ต .แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 150,000              
 (20400) 20400 งานโครงหลังคา งานพืน้ งานผนังหอ้งน้า้โรงเรียนบา้นโกตา ต .ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20401) 20401 งานปรับปรุงผิวถนน งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบอ่เจ็ดลูก ต .ปากน้้า อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20402) 20402 งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นแป-ระใต้ ต.ทา่เรือ อ.ทา่แพ จ.สตูล 100,000              
 (20403) 20403 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกาเนะ ต .บา้นควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20404) 20404 งานสีโรงเรียนบา้นปากบาง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 149,700              
 (20405) 20405 งานผนังหอ้ง งานประตู งานกระจกโรงเรียนบา้นดาหล้า ต .เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 150,000              
 (20406) 20406 งานปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นใหม่ ต .ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20407) 20407 งานสี งานประตู งานพืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นควนฟา้แลบ ต .ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20408) 20408 งานบดอัดพืน้ งานไหล่ทาง โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง ต .น้้าผุด อ.ละงู จ.สตูล 150,000              
 (20409) 20409 งานพืน้โรงเรียนบา้นมะนัง ต.ปาล์มพฒันา อ.มะนัง จ.สตูล 100,000              
 (20410) 20410 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปนัจอร์ ต .ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล 150,000              
 (20411) 20411 งานกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บา้นควนโพธิ์) ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20412) 20412 งานประตู งานหน้าต่าง งานไฟฟา้ งานสี งานผนังโรงเรียนบา้นบากันโต๊ะทดิ ต .ละงู อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20413) 20413 งานสี งานปรับปรุงทางเทา้ งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบอ่หนิ ต .เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 149,600              
 (20414) 20414 งานฝ้าเพดาน งานสี งาน้าชไฟฟา้ งานตาข่ายช่องลมโรงเรียนนิคมพฒันาผัง 42 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 100,000              

 (20415) 20415 งานผิวจราจรโรงเรียนบา้นสาคร ต.สาคร อ.ทา่แพ จ.สตูล 150,000              
 (20416) 20416 งานพืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นปา่พน ต .ปาล์มพฒันา อ.มะนัง จ.สตูล 149,400              
 (20417) 20417 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทา่ศิลา ต .นาทอน อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 100,000              
 (20418) 20418 งานสีโรงเรียนบา้นกาแบง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 99,300                
 (20419) 20419 งานสี งานฐานออกก้าลังกายโรงเรียนวัดหน้าเมือง ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 100,000              
 (20420) 20420 งานสี งานฝ้าเพดาน งานโครงเหล็กโรงเรียนบา้นเนินสูง ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 100,000              
 (20421) 20421 งานกระเบือ้งลอนค้่โรงเรียนบา้นคลองสองปาก ต .สาคร อ.ทา่แพ จ.สตูล 100,000              
 (20422) 20422 งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบา้นหาญ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20423) 20423 งานปรับปรุงหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นกุบงัปะโหลด ต .ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 99,200                



     หนา้ที ่847

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20424) 20424 งานปกูระเบือ้ง งานเวทโีรงเรียนอนุบาลสตูล ต .พมิาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 200,000              
 (20425) 20425 งานรางน้้าฝน งานฝาผนังโรงเรียนบา้นนางแก้ว ต .เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 57,800                
 (20426) 20426 งานฝ้าเพดาน งานฝาผนังโรงเรียนบา้นนาลาน ต .ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 100,000              
 (20427) 20427 งานพืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่สภากาชาดอุปถัมภ ์2550 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 150,000              
 (20428) 20428 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่ชะมวง ต .ละงู อ.ละงู จ.สตูล 150,000              
 (20429) 20429 งานพืน้ งานประตู โรงเรียนบา้นบเูกตยามู ต .ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 100,000              
 (20430) 20430 งานหลังคา งานโครงสร้าง งานฝาผนัง งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นตันหยงกลิง ต .เกาะสาหร่าย อ.เมือง

สตูล จ.สตูล
99,900                

 (20431) 20431 ปรับปรุงอาคารส้านักงาน งานบนัใด งานพืน้โรงเรียนสพป .สตูล ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 300,000              
 (20432) 20432 งานพืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาแค ต .คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 100,000              
 (20433) 20433 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นทุง่นุย้ มิตรภาพที ่49 ต.ทุง่นุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 150,000              
 (20434) 20434 งานปรับพืน้สนามโรงเรียนบา้นหว้ยไทร ต .ละงู อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20435) 20435 งานหลังคา งานหน้าต่าง งานสีโรงเรียนบา้นน้้าหรา ต .ทุง่นุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 150,000              
 (20436) 20436 งานพืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกุบงัจามัง ต .ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 100,000              
 (20437) 20437 งานพืน้บล๊อกคอนกรีตโรงเรียนบา้นทุง่เสม็ด มิตรภาพที ่114 ต.ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล 98,900                
 (20438) 20438 งานประตู งานฝ้าเพดาน งานสี โรงเรียนบา้นราวปลา ต.ทุง่หว้า อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 100,000              
 (20439) 20439 งานพืน้ประเบือ้งเคลือบ งานสีโรงเรียนบา้นหว้ยมะพร้าว ต .ละงู อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20440) 20440 งานฝ้าเพดาน งานสี โรงเรียนบา้นทุง่ร้ิน ต.สาคร อ.ทา่แพ จ.สตูล 100,000              
 (20441) 20441 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบา้นวังพะเนียด ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 100,000              
 (20442) 20442 งานประตู งานหน้าต่างเหล็กโรงเรียนบา้นเจ๊ะบลัิง ต.เจ๊ะบลัิง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20443) 20443 งานเหล็กดัดหน้าต่าง งานประตูเหล็กดัดโรงเรียนอนุบาลทา่แพ ต.ทา่แพ อ.ทา่แพ จ.สตูล 150,000              
 (20444) 20444 งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบา้นลาหงา ต .ละงู อ.ละงู จ.สตูล 150,000              
 (20445) 20445 งานพืน้ งานไฟฟา้ งานวางทอ่ระบายน้้าโรงเรียนอนุบาลมะนัง ต .นิคมพฒันา อ.มะนัง จ.สตูล 150,000              
 (20446) 20446 งานประตู งานพืน้ งานสีโรงเรียนบา้นสาครเหนือ ต .สาคร อ.ทา่แพ จ.สตูล 150,000              
 (20447) 20447 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทางยาง ต .สาคร อ.ทา่แพ จ.สตูล 100,000              
 (20448) 20448 งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบา้นกาลูบ ีต.บา้นควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20449) 20449 งานฝ้าเพดาน  โรงเรียนบา้นนาข่า ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 100,000              
 (20450) 20450 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต้ 1 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 100,000              
 (20451) 20451 งานคอนกรีตตัวหนอน โรงเรียนบา้นต้ามะลังเหนือ ต.ต้ามะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 150,000              
 (20452) 20452 งานพืน้ โรงเรียนผังปาล์ม 3 ต.ปาล์มพฒันา อ.มะนัง จ.สตูล 150,000              
 (20453) 20453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง  ปรับปรุงซ่อมแซมประตุ หน้าต่าง 

โรงเรียนพทิยาลงกรณ์พทิยาคม ต .ทา่ข้าม อ.บางขุนเทยีน จ.กรุงเทพมหานคร
149,800              

 (20454) 20454 ปรับปรุงหอ้งเรียน โดยการทาสี ซ่อมฝ้าเพดาน พืน้และบนัได
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร

300,000              

 (20455) 20455 ปรับปรุงหอ้งเรียน  ปกูระเบือ้งพืน้ 
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ต.ทุง่พญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20456) 20456 ปรับปรุงโรงยิม (อาคาร แบบ อ. 406) เปล่ียนกระบือ้งหลังคา
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ต.ปากคลอง อ.ภาษเีจริญ จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20457) 20457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน และหอ้งเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมบอร์ดในหอ้งเรียน 15 หอ้ง  และเปล่ียนกระเบือ้ง
พืน้
โรงเรียนศึกษานารี ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบรีุ จ.กรุงเทพมหานคร

300,000              



     หนา้ที ่848

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20458) 20458 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบพเิศษ 4 ชั้น (อาคาร 1) ปกูระเบือ้งพืน้ และทาสีภายในอาคาร 

โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภเิษก ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
200,000              

 (20459) 20459 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนกระดานไวทบ์อร์ดหอ้งเรียน 25 หอ้ง
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ต.บางด้วน อ.ภาษเีจริญ จ.กรุงเทพมหานคร

195,200              

 (20460) 20460 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน แบบ 5 ชั้น ซ่อมแซมพืน้หอ้งเรียน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทยีน ต.แสมด้า อ.บางขุนเทยีน จ.กรุงเทพมหานคร

286,700              

 (20461) 20461 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียน และหอ้งน้้าครู เปล่ียนประตู ปพูืน้กระเบือ้งและผนังหอ้งน้้า  ระบบน้้า เปล่ียน
สุขภณัฑ์
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ต.ดาวคะนอง อ.ธนบรีุ จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20462) 20462 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนสุขภณัฑ์ และทาสีภายในหอ้งเรียน 
โรงเรียนธนบรีุวรเทพพีลารักษ ์ต.ตลาดพลู อ.ธนบรีุ จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20463) 20463 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พืน้ปกูระเบือ้ง และงานต่อเติมหลังคา
โรงเรียนวัดราชโอรส ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร

300,000              

 (20464) 20464 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนสุขภณัฑ์
โรงเรียนวัดอินทาราม ต.บางยี่เรือ อ.ธนบรีุ จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20465) 20465 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อเนกประสงค์  เปล่ียนสุขภณัฑ์ ปกูระเบือ้งพืน้ - ผนัง เปล่ียนกระจกหน้าต่างบาน
เล่ือน ปกูระเบือ้งเคลือบพืน้บนัได
โรงเรียนมักกะสันพทิยา ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร

198,900              

 (20466) 20466 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินและก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมระหว่างโรงอาหาร
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ต.ตลาดน้อย อ.สัมพนัธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร

199,000              

 (20467) 20467 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียน เปล่ียนสุขภณัฑ์ ระบบน้้า เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตู และระบบไฟฟา้
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บรูณะ จ.กรุงเทพมหานคร

300,000              

 (20468) 20468 ปรับปรุงซ่มอแซมหอ้งน้้านักเรียน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ต .ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร

300,000              

 (20469) 20469 ปรับปรุงหอ้งซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20470) 20470 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียน
โรงเรียนศีลาจารพพิฒัน์ ต.บางซ่ือ อ.บางซ่ือ จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20471) 20471 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม ต.บางพรม อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20472) 20472 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ต.สวนจิตรลดา อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร

195,900              

 (20473) 20473 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนในสวน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบรีุ ต.แสมด้า อ.บางขุนเทยีน จ.กรุงเทพมหานคร

300,000              

 (20474) 20474 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชุมพระปิน่เกล้า
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ต.บา้นช่องหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20475) 20475 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบ้าบดัน้้าเสีย
โรงเรียนทปีงักรวิทยาพฒัน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมภฯ์ ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20476) 20476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร เปล่ียนฝ้าเพดาน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหง่ประเทศไทย ต.ทุง่ครุ อ.ทุง่ครุ จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              



     หนา้ที ่849

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20477) 20477 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
300,000              

 (20478) 20478 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า เปล่ียนสุขภณัฑ์ ระบบน้้า ทาสีภายนอก และรางรับน้้าจากอาคารพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ต.บางแวก อ.ภาษเีจริญ จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20479) 20479 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน เปล่ียนสุขภณัฑ์ ทาสี  ท้าปา้ยชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20480) 20480 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า 
โรงเรียนวัดราชบพธิ ต.วัดราชบพธิ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20481) 20481 ปรับปรุงหอ้งน้้า
โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 ต.บางซ่ือ อ.บางซ่ือ จ.กรุงเทพมหานคร

199,600              

 (20482) 20482 ต่อเติมหอ้งซ้อมดนตรี
โรงเรียนปญัญาวรคุณ ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20483) 20483 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งวิทยาศาสตร์
โรงเรียนโยธินบรูณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ต.บางซ่ือ อ.บางซ่ือ จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20484) 20484 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันฝนเวที
โรงเรียนมหรรณพาราม ต.ฉิมพลี อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20485) 20485 ถมดินสนามฟตุบอล
โรงเรียนทวีธาภเิศก บางขุนเทยีน ต.ทา่ข้าม อ.บางขุนเทยีน จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20486) 20486 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข้า ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20487) 20487 ปรับปรุงอาคาร 324 ล (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ) เปน็หอ้งเรียนรวมอเนกประสงค์ ติดต้ังชุดประตู
บานเล่ือนพร้อมกระจกกรอบอลูมิเนียม และติดต้ังส่วนเวที
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต.วังใหม่ อ.ปทมุวัน จ.กรุงเทพมหานคร

300,000              

 (20488) 20488 ปรับปรุงหอ้งศูนย์การเรียน  ปกูระเบือ้งพืน้ ทาสี และติดต้ังประตูกระจก
โรงเรียนวัดบวรมงคล ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20489) 20489 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพยาบาล  ซ่อมผนัง เปล่ียนประตู - หน้าต่าง และทาสี
โรงเรียนทปีงักรวิทยาพฒัน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภฯ์ ต.ตล่ิงชัน อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร

182,500              

 (20490) 20490 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงานแบบพเิศษ 5 ชั้น  เปล่ียนพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ต.ราษฎร์บรูณะ อ.ราษฎร์บรูณะ จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20491) 20491 ปรับปรุงเปล่ียนกระเบือ้งปพูืน้หอ้งเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ต.วัดเทพศิรินทร์ อ.ปอ้มปราบศัตรูพา่ย จ.กรุงเทพมหานคร

299,200              

 (20492) 20492 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคารราชสุดา) เปล่ียนหลังคา
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ ์ต.ทุง่พญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร

300,000              

 (20493) 20493 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนวัดสระเกศ ต.บา้นบาตร อ.ปอ้มปราบศัตรูพา่ย จ.กรุงเทพมหานคร

136,000              

 (20494) 20494 ปรับปรุงลานหน้ามุขอรพนิทุ ์อาคารวชิรญาณวงศ์
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ต.บวรนิเวศ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

148,900              

 (20495) 20495 ปรับปรุงหอ้งโสตทศัน์
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห ์ต.บางขุนเทยีน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร

291,300              

 (20496) 20496 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด อาคารอเนกประสงค์ชั้น 4 
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ต.บางพรม อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              



     หนา้ที ่850

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20497) 20497 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีภายนอกอาคาร 3

โรงเรียนทวีธาภเิศก ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
300,000              

 (20498) 20498 ปรับปรุงทาสีอาคารปฐมเทพมุนี
โรงเรียนวัดสังเวช ต.วัดสามพระยา อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

150,000              

 (20499) 20499 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีภายนอกอาคาร 
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ"์ ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร

199,500              

 (20500) 20500 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี  อาคารเรียน 516 พ 5 ชั้น 16 หอ้งเรียน  
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20501) 20501 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ต.วังบรูพาภริมย์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

250,200              

 (20502) 20502 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคหกรรม
โรงเรียนสตรีวิทยา ต.บวรนิเวศ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

300,000              

 (20503) 20503 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ติดต้ังกระดานไวทบ์อร์ด และปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะอาหาร
โรงเรียนสวนอนันต์ ต.บา้นช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร

149,500              

 (20504) 20504 ทาสีภายนอกอาคาร 3
โรงเรียนสายปญัญา ในพระราชินูปถัมภ ์ต.ปอ้มปราบ อ.ปอ้มปราบศัตรูพา่ย จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20505) 20505 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ต.ทา่พระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20506) 20506 ปรับปรุงหอ้งเรียน
โรงเรียนวัดรางบวั ต.บางหว้า อ.ภาษเีจริญ จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20507) 20507 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 หลัง ทาสีภายนอก
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร

300,000              

 (20508) 20508 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคาร
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร

151,900              

 (20509) 20509 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีภายนอกอาคาร
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ต.ปากคลอง อ.ภาษเีจริญ จ.กรุงเทพมหานคร

300,000              

 (20510) 20510 ปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์
โรงเรียนวิมุตยารามพทิยากร ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20511) 20511 ซ่อมปา้ยชื่อบเิวณหน้าโรงเรียน
โรงเรียนโพธิสารพทิยากร ต.บางระมาด อ.ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (20512) 20512 ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษตัริย์ ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

195,500              

 (20513) 20513 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานโรงเรียนสพม.1 ต.ทุง่พญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 300,000              
 (20514) 20514 อาคารเรียน 216 ค เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา ทาสี หอ้งน้้าหญิง ติดต้ังโถสุขภณัฑ์โรงเรียนบางตะบนูวิทยา ต .

บางตะบนู อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ
100,000              

 (20515) 20515 อาคารเรียนแบบ 318 ล พเิศษ หอ้งวิชาการ หอ้งสมุด หอ้งเรียนศิลปะ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
ต.บอ่นอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000              

 (20516) 20516 หอ้งน้้า 6 ทีน่ัง่ ร้ือกระเบือ้งมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ติดต้ังโถสุขภณัฑ์ ทาสี ปรับปรุงระบบประปา
โรงเรียนวัดบางกะพอ้ม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

99,700                

 (20517) 20517 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน (ลานพกัผ่อนนักเรียน) เทพืน้ คสล. มุงหลังคา
แสลน โรงเรียนสกลวิสุทธิ ต.บางกุ้ง อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม

100,000              



     หนา้ที ่851

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20518) 20518 หอประชุม 100/27 ติดตาข่ายกันนก ปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนวัดแก้วเจริญอ้านวยวิทย์ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา

 จ.สมุทรสงคราม
94,400                

 (20519) 20519 อาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 2529) หอ้งวิทยาศาสตร์ หอ้งภาษาไทย ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนหว้ย
ทรายประชาสรรค์ ต.หว้ยทรายเหนือ อ.ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

149,500              

 (20520) 20520 อาคาร CS 213 มพช. 2 รุ่น 2 ทาสีโรงเรียนโยธินบรูณะ เพชรบรีุ ต.สระพงั อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 150,000              
 (20521) 20521 อาคารเรียนแบบ 216 (ปรับปรุง 2529) ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวชิรธรรมโศภติ ต .บางครก อ.บา้นแหลม จ.

เพชรบรีุ
150,000              

 (20522) 20522 อาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 2529) หอ้งโสด ติดต้ังฝ้าผนังโรงเรียนหนองจอกวิทยา ต .หนองจอก อ.ทา่ยาง
 จ.เพชรบรีุ

149,800              

 (20523) 20523 อาคารเรียน 216 ล ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนดอนยางวิทยา ต .ดอนยาง อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ 150,000              
 (20524) 20524 โรงฝึกงาน มพช.2 รุ่น 2 หอ้งคหกรรม อุตสาหกรรม เกษตร เปล่ียนประตู ทาสี โรงเรียนบางจานวิทยา ต .บางจาน

 อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ
150,000              

 (20525) 20525 อาคารโรงอาหาร เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา อาคารหอ้งสมุด ทาสี อาคารเรียน 216 ค เปล่ียนประตูโรงเรียนอ่าว
น้อยวิทยานิคม ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

147,900              

 (20526) 20526 อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ก ทาสีโรงเรียนหว้ยยางวิทยา ต .หว้ยยาง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000              
 (20527) 20527 หอ้งน้้าในอาคารเรียนแบบ 318 ล/พเิศษ ผนังบกุระเบือ้งเคลือบ ติดต้ังโถสุขภณัฑ์ อ่างล้างหน้า ปพูืน้กระเบือ้ง 

ติดต้ังอุปกรณ์หอ้งน้้า ปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนปากน้้าปราณวิทยา ต .ปากน้้าปราณ อ.ปราณบรีุ จ.
ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (20528) 20528 หอ้งน้้านักเรียน ติดต้ังอ่างล้างหน้า โถปสัสาวะชาย ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหวัหนิวิทยาคม ต .หวัหนิ อ.หวัหนิ จ.
ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (20529) 20529 อาคารแบบเบด็เสร็จ ก 9 หอ้ง หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ ปรับปรุงระบบไฟฟา้ ติดต้ังหน้าต่างโรงเรียนชัยเกษม
วิทยา ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

146,000              

 (20530) 20530 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ต .ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.
ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (20531) 20531 อาคารเรียนแบบ 108/30 หอ้งภาษาไทย หอ้งพยาบาล หอ้งภาษาต่างประเทศ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองพลับ
วิทยา ต.หนองพลับ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (20532) 20532 อาคารเรียนแบบพเิศษเสมือนบา้น (ยิ้มแปน้) ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนยางชุมวิทยา ต .หาดขาม อ.กุยบรีุ จ.
ประจวบคีรีขันธ์

150,000              

 (20533) 20533 อาคารเรียนแบบ 106 ต ปรับปรุงพืน้อาคาเรียน พืน้ คสล .โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ต.ทา่คา อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม

149,000              

 (20534) 20534 อาคารเรียนแบบ CS 208 B ทาสีโรงเรียนวัดหลักส่ีพพิฒัน์ราษฎร์อุปถัมภ ์ต.ยกกระบตัร อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 150,000              

 (20535) 20535 อาคารเรียนแบบ 318 ล หอ้งคอมพวิเตอร์ หอ้งโสตทศันศึกษา ทาสี เปล่ียนหลอดไฟ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียน
หลักสองส่งเสริมวิทยา ต.หลักสอง อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (20536) 20536 อาคารเกษตร เปล่ียนประตู หน้าต่าง อาคารเรียนแบบ 208 ล หอ้งฟสิิกส์ เปล่ียนประตู ทาสี อาคารฝึกงาน แบบ
 102/27 ติดต้ังประตูเหล็กม้วน อาคารเรียนแบบ 216 ล หอ้งโสตทศันศึกษา ทาสี อาคารเรียนแบบ 108 ล ทาสี
 หอพกัเรียน ผนังไม้อัดซีเมนต์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบรีุ

200,000              

 (20537) 20537 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวลวดหนามโรงเรียนปา่เด็งวิทยา ต.ปา่เด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบรีุ 200,000              
 (20538) 20538 อาคารอุตสาหกรรม ทาสี ซ่อมฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นลาดวิทยา ต .บา้นลาด อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ 200,000              
 (20539) 20539 อาคารเรียน 308 ล ทาสีโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 200,000              



     หนา้ที ่852

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20540) 20540 อาคารเรียน แบบ 106 ต ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ต .หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง 

จ.เพชรบรีุ
200,000              

 (20541) 20541 โรงฝึกงาน 102/27 ปพูืน้แผ่นแกรนิต ติดต้ังฝ้าเพดานโรงเรียนทา่ยางวิทยา ต .ทา่คอย อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ 200,000              
 (20542) 20542 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง ปรับปรุงโครงหลังและมุงกระเบือ้ง ปรับปรุงพืน้โรงเรียนหนองชุมแสง

วิทยา ต.ทา่ไม้รวก อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ
200,000              

 (20543) 20543 อาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 2529) ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหวัหนิ ต .หวัหนิ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 200,000              
 (20544) 20544 โรงฝึกงาน สร้างป ี2526 ปพูืน้กระเบือ้ง โรงฝึกงานแบบ 102/27 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบางสะพานวิทยา ต .

ก้าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
196,000              

 (20545) 20545 หอ้งน้้าหอ้งส้วมแบบกรมสามัญ ซ่อมหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ปพูืน้กระเบือ้ง ติดต้ังอ่างล้างหน้า โถสุขภณัฑ์ 
เปล่ียนประตูโรงเรียนธงชัยวิทยา ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

200,000              

 (20546) 20546 อาคารเรียนแบบ 318 ก เปล่ียนวงกบหน้าต่างและกระจกช่องแสงจากไม้เปน็วงกบเหล็กแบบพบั ซ่อมแซมราว
บนัได เปล่ียนประตูพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนทบัสะแกวิทยา ต.นาหกูวาง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

200,000              

 (20547) 20547 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมในโรงเรียน พืน้คอนกรีตส้าเร็จ พืน้คอนกรีตอิฐตัวหนอนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการ ปราณบรีุ ต.ปราณบรีุ อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

200,000              

 (20548) 20548 อาคารหอประชุมแบบ 100/27 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา โรงเรียนศรัทธาสมุทร ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง
สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

200,000              

 (20549) 20549 ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้้าโรงเรียนถาวรานุกูล ต .แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 200,000              
 (20550) 20550 อาคารเรียนแบบ 216 ค เปล่ียนประตู อาคารอุตสาหกรรมศิลป ์คหกรรม เปล่ียนประตู หอประชุม เปล่ียนประตู

 ติดต้ังประตูร้ัวสแตนเลสโรงเรียนทา้ยหาด ต.ทา้ยหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
200,000              

 (20551) 20551 อาคารเรียนแบบ 424 ล (พเิศษ) ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา มุงหลังคาพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ต.อัมพ
วา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

200,000              

 (20552) 20552 ปรับปรุงหอ้งน้้า - หอ้งส้วม นักเรียนชาย - หญิง ซ่อมแซมผนัง เปล่ียนประตู ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี เปล่ียน
กระเบือ้งมุงหลังคา ติดต้ังอ่างล้างมือ เปล่ียนหลอดไฟโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ต.บา้นเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร

192,000              

 (20553) 20553 อาคารเรียนแบบ พเิศษ 7 ชั้น ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ ์ต .อ้อมน้อย อ.กระทุม่แบน จ.
สมุทรสาคร

197,000              

 (20554) 20554 อาคารเรียนแบบ 424 ล พเิศษ ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียน เปล่ียนประตู ติดต้ังโถสุขภณัฑ์ อ่างล้างมือ 
ปรับปรุงระบบประปา ปพูืน้กระเบือ้ง ปรับปรุงผ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดธรรมจริยาภริมย์ ต .หลักสาม อ.บา้น
แพว้ จ.สมุทรสาคร

200,000              

 (20555) 20555 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กสนามบาสเกตบอลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุ
ทสาคร ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

200,000              

 (20556) 20556 ปรับปรุงภมูิทศัน์รอบอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ พืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนกระทุม่แบน (วิเศษสมุทคุณ)
 ต.ตลาดกระทุม่แบน อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร

200,000              

 (20557) 20557 อาคารเรียนแบบ 327 ทาสีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรีุ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ 300,000              
 (20558) 20558 หอ้งน้้า แบบมาตรฐาน 6 ที/่27 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ อาคารแบบ 204/27 ทาสีหลังคา อาคารเรียนแบบ 318/30

 เปล่ียนประตู ติดต้ังเหล็กดัด ติดต้ังกระดานไวทบ์อร์ดโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

300,000              

 (20559) 20559 อาคารเรียนแบบ 418 ล/28 ร้ือวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

293,000              



     หนา้ที ่853

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20560) 20560 หอ้งน้้าครูโรงยิม ติดต้ังโถสุขภณัฑ์ ปรับปรุงทอ่น้้า ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนประตู  ซ่อมแซมบา้นพกัครู ร้ือถอน

วัสดุมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนผนังฝาบา้น เทปนู ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ ต .
มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

300,000              

 (20561) 20561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน อาคารเรียนแบบ สปช .2/28 ปพูืน้กระเบือ้ง ปรับปรุงบนัไดและราวบนัได 
ติดต้ังกระจกกั้นหอ้งพร้อมประตูโรงเรียนสพม.10 ต.คลองกระแซง อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

300,000              

 (20562) 20562 หอ้งน้้าหอ้งส้วมนักเรียนแบบ 7 ทีน่ัง่ ร้ือวัสดุมุงหลังคา ติดต้ังหลังคาพร้อมอุปกรณ์ ทาสี ติดต้ังแผงบงัแดด
โรงเรียนกุศลวิทยา ต.บางยาง อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร

100,000              

 (20563) 20563 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูโรงเรียน ร้ือร้ัวประตูเดิม ติดต้ังประตูเล่ือนโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ต.บางนกแขวก
 อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม

90,000                

 (20564) 20564 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู ร้ือถอนฝ้าเพดาน ติดต้ังฝ้าเพดาน มุงหลังคากระเบือ้งพร้อมอุปกรณ์ ทาสีโรงเรียน
โตนดหลวงวิทยา ต.บางเก่า อ.ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

150,000              

 (20565) 20565 ปรับปรุงพืน้ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารเรียน เทพืน้คอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชะอ้าคุณหญิงเนือ่งบรีุ ต .
ชะอ้า อ.ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

200,000              

 (20566) 20566 ปรับปรุงหอ้งดนตรีสากล ผนังกรุคอนกรีต ปรับปรุงผนังหอ้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรีุ ต .เขาใหญ่ 
อ.ชะอ้า จ.เพชรบรีุ

199,000              

 (20567) 20567 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร และ 5 เมตรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

200,000              

 (20568) 20568 อาคารเรียนแบบ 316 หลังคาทรงไทย ร้ือวัสดุมุงหลังคา มุงหลังคาพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวัด
เพชรบรีุ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

278,300              

 (20569) 20569 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร โรงเรียนเมืองปราณบรีุ ต.ปราณบรีุ อ.
ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

200,000              

 (20570) 20570 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนคหกรรม ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ต.ทา่ราบ อ.เมือง
เพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

193,000              

 (20571) 20571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ อาคารเรียนชั่วคราว  งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานมุงหลังคา    
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

150,000              

 (20572) 20572 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน และแผงบงัแดด  งานทาสีโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิ
ทยาลัย สุราษฎร์ธานี ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (20573) 20573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม งานมุงหลังคา  งานฝ้าเพดาน  งานพืน้ โรงเรียนศรียา
ภยั ต.ทา่ตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

300,000              

 (20574) 20574 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ งานพืน้โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม ต .ทา่ข้าม อ.
พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (20575) 20575 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานทาสีโรงเรียนทุง่คาพทิยาคาร ต .ทุง่คา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 150,000              
 (20576) 20576 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมฯ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ต .ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุ

ราษฎร์ธานี
150,000              

 (20577) 20577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม งานพืน้ งานประตู งานฝ้าเพดาน งานไฟฟา้ งาน
สุขภณัฑ์ งานทาสี  งานสุขาภบิาลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ต .ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (20578) 20578 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมฯ คูระบายน้้า งานวางทอ่ งานดินถมโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ต .บางสวรรค์ 
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

198,900              

 (20579) 20579 ปรับปรุงหอ้งพเิศษ งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนสวีวิทยา ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 200,000              
 (20580) 20580 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมฯ ลานอเนกประสค์โรงเรียนสวนศรีวิทยา ต .หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 260,900              



     หนา้ที ่854

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20581) 20581 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พทิยาคม ต .บางเดือน อ.พนุพนิ 

จ.สุราษฎร์ธานี
100,000              

 (20582) 20582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานไฟฟา้และแสงสว่าง  งานทาสีโรงเรียนมัธยมบา้นท้าเนียบ ต .
บา้นท้าเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (20583) 20583 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล งานทาสีโรงเรียนไชยาวิทยา ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี

200,000              

 (20584) 20584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาเรียน อาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนพระแสงวิทยา ต .อิปนั อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 200,000              
 (20585) 20585 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานพืน้โรงเรียนน้้ารอบวิทยา ต .น้้ารอบ อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 99,900                
 (20586) 20586 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯ ถนนคอนกรีต ทอ่ระบายน้้าโรงเรียนพนมศึกษา ต .พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 200,000              
 (20587) 20587 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารเบด็เสร็จ ข งานพืน้โรงเรียนครนพทิยาคม ต .ครน อ.สวี จ.

ชุมพร
150,000              

 (20588) 20588 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดานและแผงบงัแดด งานประตู -หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียน
กาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (20589) 20589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตู-หน้าต่าง โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ต.ควนสุบรรณ อ.
บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (20590) 20590 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารหอประชุม งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนเคียนซาพทิยาคม ต .เคียน
ซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (20591) 20591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาาคารเรียน แบบ 108/ล งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเสด็จพทิยาคม ต .บา้นเสด็จ อ.
เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (20592) 20592 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม รางระบายน้้า งานทาสีโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภเิษก ต .เสวียด อ.ทา่ฉาง
 จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (20593) 20593 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนและหอ้งพเิศษ งานประตู -หน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนรัชชประภา
วิทยาคม ต.เขาพงั อ.บา้นตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (20594) 20594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งส้วม งานสุขภณัฑ์ โรงเรียนทา่ข้ามวิทยา ต .ทา่ข้าม อ.ทา่แซะ 
จ.ชุมพร

150,000              

 (20595) 20595 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งส้วมนักเรียนหญิง แบบ 6 ที่
นัง่ งานมุงหลังคา งานพืน้ งานสุขภณัฑ์ งานทาสี งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม ต.บา้นยาง อ.คีรีรัฐ
นิคม จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (20596) 20596 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมฯ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบา้นนาวิทยาคม ต .บา้นนา อ.บา้นนาเดิม จ.สุ
ราษฎร์ธานี

200,000              

 (20597) 20597 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียน แบบ 324ล งานพืน้ งานหลังคา งานผนังก่ออิฐโรงเรียนทา่เฟอืงวิทยา 
ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (20598) 20598 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ คอมพวิเตอร์ งานทาสีโรงเรียนทา่แซะรัชดาภเิษก ต .ทา่แซะ อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 200,000              
 (20599) 20599 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ลานอเนกประสงค์โรงเรียนปากน้้าหลังสวนวิทยา ต .ปากน้้า อ.หลังสวน จ.ชุมพร 150,000              
 (20600) 20600 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคาร 216 ปรับปรุง 46 งานพืน้โรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา ๓ สุ

ราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
200,000              

 (20601) 20601 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯ คูระบายน้้าโรงเรียนบา้นนาสาร ต .นาสาร อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 200,000              
 (20602) 20602 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 318ล งานพืน้ งานประตู-หน้าต่าง  โรงเรียนทา่ชนะ ต.ทา่ชนะ อ.ทา่ชนะ จ.

สุราษฎร์ธานี
200,000              

 (20603) 20603 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม แบบ 100/27  งานทาสีโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ต.
คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              



     หนา้ที ่855

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20604) 20604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ค งานพืน้โรงเรียนด่านสวีวิทยา ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 150,000              
 (20605) 20605 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108ล งานพืน้ งานไฟฟา้โรงเรียนนาสักวิทยา ต .นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 100,000              
 (20606) 20606 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมฯ รางระบายน้้าโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ต .ปา่เว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (20607) 20607 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานมุงหลังคา โรงเรียนเวียงสระ ต .เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 198,300              
 (20608) 20608 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนทา่อุแทพทิยา ต .ทา่อุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ

ราษฎร์ธานี
150,000              

 (20609) 20609 ปรับปรุ้งซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุมโรงอาหาร 100/27 งานทาสีโรงเรียนชัยบรีุพทิยา ต.
สองแพรก อ.ชัยบรีุ จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (20610) 20610 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบ 216ค งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานไฟฟา้ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ต.ตะกุก
ใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (20611) 20611 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว  โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ต.บา้นใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 200,000              
 (20612) 20612 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม ต.หงษเ์จริญ อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 150,000              
 (20613) 20613 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งส้วมนักเรียน งานหลังคา งานพืน้ งานทาสี  งานไฟฟา้

โรงเรียนทา่ฉางวิทยาคาร ต .เขาถ่าน อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
150,000              

 (20614) 20614 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 100/27  งานประตู-หน้าต่าง งานสุขภณัฑ์โรงเรียนทุง่
ตะโกวิทยา ต.ทุง่ตะไคร อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร

200,000              

 (20615) 20615 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมฯ งานภมูิทศัน์ โรงเรียนปะทวิวิทยา ต .บางสน อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 200,000              
 (20616) 20616 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว โรงเรียนปากน้้าชุมพรวิทยา ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 150,000              
 (20617) 20617 ปรับปรุงวซ่อมแซมหอ้งพเิศษคอมพวิเตอร์ งานพืน้โรงเรียนพรุพพีทิยาคม ต .พรุพ ีอ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 200,000              
 (20618) 20618 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 318ล งานพีน้ งานประตู-หน้าต่าง งานไฟฟา้  งานทาสี  งานร้ือถอนโรงเรียนมาบ

อ้ามฤตวิทยา ต.ดอนยาง อ.ปะทวิ จ.ชุมพร
200,000              

 (20619) 20619 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานสุขภณัฑ์ งานทาสีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ต .มะขามเต้ีย อ.
เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (20620) 20620 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 324ล/41 งานทาสีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุ
ราษฎร์ธานี

300,000              

 (20621) 20621 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตู  งานทาสีโรงเรียนเมืองหลังสวน ต.
วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

200,000              

 (20622) 20622 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษอุตสาหกรรม คหกรรม  งานทาสี  งานประตู งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา ต .
เขาวง อ.บา้นตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (20623) 20623 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนศรียาภยั ๒ ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 150,000              
 (20624) 20624 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนทา่ชีวิทยาคม ต .น้้าพ ุอ.บา้นนาสาร จ.สุ

ราษฎร์ธานี
100,000              

 (20625) 20625 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานโครงสร้างวิศวกรรม  งานหลังคา งานผนัง  งานฝ้าเพดาน  
งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนพว่งพรมครวิทยา ต.พว่งพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (20626) 20626 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนละแมวิทยา ต .ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 200,000              

 (20627) 20627 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งสภานักเรียน งานโครงสร้างคอนกรีต  งานมุงหลังคา งานผนัง งานฝ้าเพดาน 
งานบนัได งานประตูหน้าต่าง  งานทาสีโรงเรียนสุราษฎร์พทิยา ต .ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

299,800              

 (20628) 20628 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงฝึกงาน มพช . งานฝ้าเพดาน  งานประตู งานไฟฟา้ งานทาสี
โรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา ต.แม่น้้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              



     หนา้ที ่856

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20629) 20629 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานพืน้ งานมุงหลังคาโรงเรียนชลธารวิทยา ต .บา้นควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 100,000              
 (20630) 20630 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม งานมุงหลัง งานหน้าต่าง งานผนัง งานทาสี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ต .นา

ทุง่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
299,900              

 (20631) 20631 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนเกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 200,000              
 (20632) 20632 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเบด็เสร็จ งานฝ้าเพดานโรงเรียนเขาทะลุพทิยาคม ต .เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 150,000              
 (20633) 20633 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

 จ.สุราษฎร์ธานี
200,000              

 (20634) 20634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารฝึกงาน  งานประตู -หน้าต่าง  งานทาสีโรงเรียนทา่สะทอ้น
วิทยา ต.ทา่สะทอ้น อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (20635) 20635 อาคารเรียนแบบพเิศษ  
งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ต .สวนหลวง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20636) 20636 สภาพแวดล้อม
ปรับปรุงพืน้ถนน ถมหนิ และทาสี
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร ต.กรุงหยัน อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20637) 20637 โรงฝึกงาน-อุตสาหกรรม
ปรับปรุงพืน้คอนกรีตและทางเทา้ ปกูระเบือ้ง ทาสี กระดานไวทบ์อร์ด และระบบไฟฟา้โรงเรียนกงหราพชิากร ต .
คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พทัลุง

150,000              

 (20638) 20638 อาคารหอประชุม แบบ005
เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง

200,000              

 (20639) 20639 โรงอาหาร
งานพืน้หนิขัดโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทศิ ต .ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20640) 20640 โรงอาหาร
งานปกูระเบือ้งโรงเรียนพปินูสังฆรักษป์ระชาอุทศิ ต .เขาพระ อ.พปินู จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20641) 20641 อาคารเรียน แบบ216ค.
งานหลังคา กระเบือ้งมุงหลังคา เชิงชาย ฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยาคม ต .ทา่ยาง อ.ทุง่ใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20642) 20642 อาคารเรียน 108ล  งานประตู-หน้าต่าง เหล็กดัด  และปรับปรุงหอ้งน้้า-หอ้งส้วมโรงเรียนทุง่สังพทิยาคม ต .ทุง่สัง
 อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20643) 20643 อาคารเรียน แบบCS213A
งานประตู-หน้าต่าง และตู้เก็บเอกสารโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

100,000              

 (20644) 20644 ร้ัวโรงเรียน
งานทาสีโรงเรียนบา้นเกาะวิทยา ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20645) 20645 อาคารเรียนแบบ208,อาคารปฏบิติัการเกษตร,อุตสาหกรรม,อาคาร213A
ประตูไม้เนือ้แข็งพร้อมอุปกรณ์ และปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภบิาล ต .เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (20646) 20646 อาคารเรียนแบบ108 ติดต้ังประตู-หน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียม และปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนขอนหาดประชา
สรรค์ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20647) 20647 อาคารเรียนแบบ318ค,แบบ318ล,แบบ324ล
ซ่อมแซมบนัไดพร้อมปกูระเบือ้ง ประตูเหล็กดัด และฝาปดิทอ่ระบายน้้าโรงเรียนสตรีปากพนัง ต .ปากพนัง อ.ปาก
พนัง จ.นครศรีธรรมราช

200,000              



     หนา้ที ่857

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20648) 20648 อาคารโรงฝึกงานแบบ102/23(หอ้งปฏบิติัการ)

กระเบือ้งมุงหลังคา บานหน้าต่างไม้พร้อมอุปกรณ์ ติดต้ังเหล็กดัด และกันสาดเกล็ดอลูมิเนียมโรงเรียนคีรีราษฎร์
พฒันา ต.หนิตก อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20649) 20649 อาคารเรียนแบบ108ล
เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา และฝ้าเพดานโรงเรียนบางขันวิทยา ต.บา้นล้านาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20650) 20650 อาคารเรียนแบบ418ก,แบบ พ4ชล,แบบ519
ชุดวางอุปกรณ์การสอน ทาสี บอร์ดกระจกอลูมิเนียม และประตูเหล็กบานยืดโรงเรียนสตรีทุง่สง ต .ปากแพรก อ.
ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20651) 20651 หอ้งวิทยาศาสตร์ 
ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนทุง่สงสหประชาสรรค์ ต .เขาขาว อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20652) 20652 อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ข
ซ่อมแซมบานประตู-บานหน้าต่าง ราวบนัได และทาสีโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม ต.กุแหระ อ.ทุง่ใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20653) 20653 อาคารเรียนแบบ216ล ปรับปรุง29
ปรับปรุงหอ้งโสตฯ  งานผนังกั้นหอ้งพร้อมหน้าต่าง กระจกบานเล่ือน และประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ต.ก้าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20654) 20654 อาคารเรียนและอาคารพยาบาล
กระเบือ้งมุงหลังคา ประตูเหล็ก ประตูไม้ หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม และระบบไฟฟา้ภายในหอ้งเรียนโรงเรียน
ฉวางรัชดาภเิษก ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20655) 20655 ลานอเนกประสงค์  
โครงสร้างหลังคามุงแผ่นเหล็กเมทลัชีทโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ต.ควนเกย อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20656) 20656 อาคารหอ้งสมุด
งานฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนเสาธงวิทยา ต.เสาธง อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20657) 20657 อาคารหอประชุมและหอ้งเรียน
งานปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนแหลมราษฎร์บ้ารุง ต .ควนชะลิก อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20658) 20658 อาคารเรียน216ล และสภาพแวดล้อม
เปล่ียนบานประตูพร้อมอุปกรณ์ และถมหนิคลุกพร้อมปบูล็อคพืน้โรงเรียนทรายขาววิทยา ต .ทรายขาว อ.หวัไทร 
จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20659) 20659 อาคารเรียนแบบ216ล/27
งานทาสีโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ต.นาหมอบญุ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20660) 20660 หอประชุมอเนกประสงค์  งานหลังคา กระเบือ้งมุงหลังคาพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนทา่ศาลาประสิทธิ์ศึกษา ต.ทา่
ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20661) 20661 อาคารทีพ่กันักเรียน
งานโครงสร้าง คสล. งานหลังคา และปกูระเบือ้งโรงเรียนขนอมพทิยา ต .ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20662) 20662 อาคารเรียนกึ่งถาวร  รางน้้าฝน ประตูเหล็กดัด กระดานด้า
อาคาเรียนแบบ108ล ประตูไม้เนือ้แข็ง  ถนน(โคมไฟฟา้)โรงเรียนนบพต้ิาวิทยา ต.นบพต้ิา อ.นบพต้ิา จ.
นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20663) 20663 สภาพแวดล้อม ปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมระหว่างอาคาร งานหลังคา           ฝ้าระแนง ตกแต่งเสา และปู
กระเบือ้งพืน้โรงเรียนประชาบ้ารุง ต .ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลุง

150,000              

 (20664) 20664 อาคารเรียนกึ่งถาวร
งานปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนตะแพนพทิยา ต .ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20665) 20665 อาคารเรียนแบบ216/27,หอ้งน้้า-หอ้งส้วม และระบบน้้าด่ืม

ปรับปรุงหอ้งน้้า-หอ้งส้วมภายในอาคารเรียน ปกูระเบือ้งพืน้ สายฉีดช้าระ
ภายนอกอาคารเรียน วงกบ-บานประตู สุขภณัฑ์ ก๊อกน้้า และระบบน้้าด่ืมโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ต .ขุนทะเล 
อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20666) 20666 อาคารเรียน 7 ชั้น งานผนังภายนอก ดาดฟา้ และปรับปรุงผนังกั้นหอ้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ต .นาพรุ 
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20667) 20667 อาคารเรียน  ปกูระเบือ้งพืน้หอ้งเรียนโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ ต .นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 150,000              

 (20668) 20668 อาคารเรียน 216ก ,อาคารเรียน 212ก
เปล่ียนหน้าต่าง  กั้นผนังกระจกโรงเรียนเขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง

200,000              

 (20669) 20669 อาคารเรียนแบบ216
บานประตู-หน้าต่างไม้เนือ้แข็ง ปกูระเบือ้งพืน้ และทาสีโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ต .นาขยาด อ.ควนขนุน จ.
พทัลุง

100,000              

 (20670) 20670 อาคารเกษตรและคหกรรม งานประ้เหล็ก บานหน้าต่าง ปกูระเบือ้งพืน้
บา้นพกัครู งานหลังคา กระเบือ้งมุงหลังคา และทาสี
โรงเรียนปา่บอนพทิยาคม ต.วังใหม่ อ.ปา่บอน จ.พทัลุง

150,000              

 (20671) 20671 อาคารเรียน1 กระเบือ้งมุงหลังคา ฝ้าเพาดาน และทาสีโรงเรียนบางแก้วพทิยาคม ต .โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พทัลุง 200,000              

 (20672) 20672 อาคารโรงยิมพลศึกษา
งานประตู ติดต้ังประตูเหล็กม้วน  และงานทาสีโรงเรียนทุง่สง ต.ถ้า้ใหญ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

300,000              

 (20673) 20673 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันปกรณ์
งานปพูืน้กระเบือ้ง  ติดต้ังหน้าต่างกระจกบานเล่ือนโรงเรียนทอ้งเนียนคณาภบิาล ต .ทอ้งเนียน อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20674) 20674 อาคารเรียนแบบ216ค งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ต .สระแก้ว อ.ทา่
ศาลา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20675) 20675 หอ้งเรียนและอาคารเรียน
งานประตู-หน้าต่าง บานทบึไม้เนือ้แข็ง และทาสีโรงเรียนเทพราชพทิยาสรรค์ ต .เทพราช อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช

100,000              

 (20676) 20676 อาคารเรียนแบบ216ค  งานพืน้ไม้โรงเรียนเชียรใหญ่ ต.แม่เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 200,000              
 (20677) 20677 อาคารเรียนแบบอเนกประสงค์  งานทาสีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ต .คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.

นครศรีธรรมราช
300,000              

 (20678) 20678 หอ้งศูนย์บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งานประตู-หน้าต่าง งานผนัง งานพืน้ และทาสีโรงเรียนพทัลุง
พทิยาคม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

200,000              

 (20679) 20679 อาคารเรียนคหกรรม
งานพืน้  งานฝ้าเพดานโรงเรียนหวัไทรบ้ารุงราษฎร์ ต .หวัไทร อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20680) 20680 อาคารโรงฝึกงาน102/27  งานเปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนปญัญาวุธ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 150,000              
 (20681) 20681 อาคาร108ล งานเทพืน้ ถมดิน

อาคาร GEN I งานหลังคา ติดเหล็กดัด
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ต.โมคลาน อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20682) 20682 หอ้งส่ือมัลติมีเดีย  กั้นฝาหอ้งอลูมิเนียม
ปรับปรุงหอ้งน้้า-หอ้งส้วมโรงเรียนพรหมพนิิตชัยบรีุ ต.ชัยบรีุ อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

100,000              



     หนา้ที ่859

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20683) 20683 ปรับปรุงหอ้งน้้า-หอ้งส้วม 3 หลัง  งานประตูเหล็ก -PVC สุขภณัฑ์ และตาข่ายเหล็กโรงเรียนปากพนู ต .ปากพนู อ.

เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
150,000              

 (20684) 20684 หอ้งมัลติมีเดีย  งานก่ออิฐ กั้น-ตกแต่งผนัง และทาสีโรงเรียนทา่นครญาณวโรภาสอุทศิ ต .ปากนคร อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20685) 20685 ปรับปรุงหอ้งน้้า  งานกั้นผนัง ปกูระเบือ้งพืน้ ระบบประปา ระบบน้้าทิง้ เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ถังเก็บน้้า 
สุขภณัฑ์ ทาสี และระบบไฟฟา้โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

300,000              

 (20686) 20686 อาคารเรียนแบบ 318ค  งานหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ต .
นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20687) 20687 อาคารเรียน 4 ชั้น  งานผนังไม้อัดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ต .บางจาก อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20688) 20688 หอ้งน้้า-หอ้งส้วมนักเรียน งานหลังคา พืน้-ผนังพร้อมปกูระเบือ้ง ประตูกระจกเงา สุขภณัฑ์ และระบบประปา
โรงเรียนทางพนูวิทยาคาร ต.ทางพนู อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20689) 20689 อาคารเรียนแบบ216ล,อาคารชั่วคราว,หอประชุ้มและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมจ้านวน 9 รายการตาม
รายละเอียดโรงเรียนละอายพทิยานุสรณ์ ต .ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20690) 20690 อาคารเรียนแบบ208ล ปกูระเบือ้งเคลือบพืน้โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ต .ควนกลาง อ.พปินู จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (20691) 20691 อาคารโรงฝึกงานแบบ204/27  งานฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนทุง่สงวิทยา ต.ควนกรด อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 200,000              

 (20692) 20692 อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ก  งานปกูระเบือ้งพืน้หอ้งเรียนและพืน้ระเบยีงโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ต .ทีว่ัง อ.ทุง่
สง จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20693) 20693 อาคารเรียนแบบ216ก งานหลังคาคลุมทางเข้าอาคารโรงเรียนนาบอน ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 200,000              

 (20694) 20694 หอ้งโสตและหอ้งดนตรี  งานฝ้าเพดานประตูเหล็กม้วนและระบบไฟฟา้โรงเรียนทุง่ใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมัง
คลาภเิษก ต.ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20695) 20695 อาคารเรียน216ค  งานปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ต .ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 200,000              
 (20696) 20696 อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ข  กระเบือ้งมุงหลังคาและประตูไม้เนือ้แข็ง

โรงอาหาร  แผ่นหลังคาอลูมิเนียมโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ต .เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
150,000              

 (20697) 20697 หอ้งเรียนคหกรรมและดนตรีสากล  เทพืน้ คสล . พร้อมปกูระเบือ้งโรงเรียนปากพนัง ต .ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช

300,000              

 (20698) 20698 หอ้งเรียน  งานปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนตระพงัพทิยาคม ต .ควนพงั อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 100,000              
 (20699) 20699 ปรับปรุงภมูิทศัน์  ซ่อมแซมศาลาริมน้้า  งานหลังคา เทพืน้และทาสี

ซ่อมแซมทีอ่่านหนังสือส้าหรับนักเรียนโรงเรียนเขาพงัไกร ต .เขาพงัไกร อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช
150,000              

 (20700) 20700 อาคารเรียนแบบ216ค  กระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม ต .ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 200,000              

 (20701) 20701 อาคารเรียนแบบ216ค และอาคารโรงฝึกงาน  งานปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ต .ทุง่ปรัง อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20702) 20702 หอ้งส้วมนักเรียน  งานประตู ผนัง พืน้ ทาสี สุขภณัฑ์ และระบบสุขาภบิาลโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทศิ ต .ฉลอง 
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20703) 20703 อาคารโรงฝึกงาน  งานฝ้าเพดาน เหล็กดัดหน้าต่าง-ช่องลม และฉากกั้นระหว่างหอ้งโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ต .
สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20704) 20704 อาคารหอประชุม  งานปกูระเบือ้งพืน้ สุขภณัฑ์พร้อมอุปกรณ์ วงกบ -บานประตู  กระจกติดผนัง และระบบน้้า
โรงเรียนคงคาประชารักษ ์ต.กะหรอ อ.นบพต้ิา จ.นครศรีธรรมราช

150,000              



     หนา้ที ่860

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20705) 20705 อาคารอเนกประสงค์  ปกูระเบือ้งพืน้หอ้งสมุดโรงเรียนพทัลุง ต .คูหาสวรรค์ อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง 300,000              
 (20706) 20706 อาคารเรียน4  งานหน้าต่าง ช่องแสง ทาสี และหอ้งน้้าภายในอาคาร สุขภณัฑ์และอุปกรณ์ ระบบไฟฟา้โรงเรียน

ประภสัสรรังสิต ต.นาทอ่ม อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง
200,000              

 (20707) 20707 อาคารเรียนชั่วคราว  งานฝ้าเพดานโรงเรียนวชิรธรรมสถิต ต.ต้านาน อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง 150,000              
 (20708) 20708 อาคารเรียน  งานประตู ฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนสตรีพทัลุง ต .คูหาสวรรค์ อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง 300,000              
 (20709) 20709 หอ้งโสตทศันูปกรณ์  งานปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ ์ต .สมหวัง อ.กงหรา จ.พทัลุง 150,000              
 (20710) 20710 สภาพแวดล้อม  ปรับปรุงคูระบายน้้า คสล.โรงเรียนควนขนุน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 200,000              
 (20711) 20711 อาคารเรียนแบบ324ล งานปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนพนางตุง ต .พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 150,000              
 (20712) 20712 หอ้งน้้า  บานประตูพร้อมอุปกรณ์ และสุขภณัฑ์

ตู้เก็บของ อุกปรณ์ไม้อัด ไวทบ์อร์ด ตู้วางเอกสารไม้เนือ้แข็งโรงเรียนดอนศาลาน้าวิทยา ต .มะกอกเหนือ อ.ควน
ขนุน จ.พทัลุง

150,000              

 (20713) 20713 โรงฝึกงานเกษตรกรรม  ติดต้ังบานประตู-หน้าต่าง กระจกบานทบึ และเหล็กดัดโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ต.ฝา
ละมี อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง

150,000              

 (20714) 20714 หอ้งสมุด บานหน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียม
หอ้งโสตทศันศึกษา บานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ปกูระเบือ้งพืน้ ฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนปากพะยูนพทิยา
คาร ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง

200,000              

 (20715) 20715 อาคารเรียนแบบ216 ปรับปรุงพืน้หอ้งเรียน เทคอนกรีตปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดาน บานประตู -หน้าต่าง และคัน คสล.
กันน้้าทว่มโรงเรียนปา่พะยอมพทิยาคม ต .บา้นพร้าว อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

200,000              

 (20716) 20716 อาคารเรียนแบบ216ล/29 ปรับปรุงหอ้งเรีย งานผนังก่ออิฐ ผนังกระจกอลูมิเนียม ประตูกระจกอลูมิเนียม และปู
กระเบือ้งพืน้โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ต .ลานข่อย อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง

150,000              

 (20717) 20717 ปรับปรุงโรงอาหาร  ติดต้ังแผงลวดตาข่ายโครงคร่าวทอ่เหล็กเคลือบสังกะสีโรงเรียนอุดมวิทยายน ต .ปนัแต อ.
ควนขนุน จ.พทัลุง

150,000              

 (20718) 20718 อาคารเรียนแบบ216ค  ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ต .ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 200,000              

 (20719) 20719 หอ้งเรียน  ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา ต .เสือหงึ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (20720) 20720 อาคารฝึกงานแบบ004/27,อาคารเรียนแบบ316ล และหอ้งน้้าห-หอ้งส้วม

งานประตูเหล็ก  ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าในอาคารและนอกอาคารโรงเรียนชะอวด ต .ชะอวด อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20721) 20721 อาคารเรียนแบบ216ล  งานปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ต .บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20722) 20722 อาคาร สนง.  งานผนังกั้นหอ้ง  ประตู-หน้าต่าง กระจกอลูมิเนียม
หอ้งน้้า-หอ้งส้วม ระบบระบายน้้าเสีย ฝ้าเพดาน และสุขภณัฑ์โรงเรียนสพม .12 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

300,000              

 (20723) 20723 อาคาร216ค งานพืน้ ทีรั่บน้้าด่ืม
ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ปบูล็อคพืน้ ถมดินโรงเรียนโศภนคณาภรณ์ ต .เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20724) 20724 หอ้งSOUND LAB งานปกูระเบือ้งพืน้ งานฝ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่าง และปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนนพ
คุณประชาสรรค์ ต.บางนบ อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20725) 20725 หอ้งน้้า-หอ้งส้วม  งานพืน้ คสล . ฝาผนัง กระเบือ้งปพูืน้ กระเบือ้งมุงหลังคา  วงกบ -บานประตู และสุขภณัฑ์
โรงเรียนหานโพธิ์พทิยาคม ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง

150,000              



     หนา้ที ่861

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20726) 20726 อาคารหอประชุม100/27 งานประตูเหล็ก กระเบือ้งมุงหลังคา และกระเบือ้งกันสาดโรงเรียนร่อนพบิลูย์เกียรติ

วสุนธราภวิัฒก์ ต.ร่อนพบิลูย์ อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช
200,000              

 (20727) 20727 อาคารหอประชุม  งานหลังคา กระเบือ้งมุงหลักคาพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนโยธินบ้ารุง ต .ปากพนู อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

200,000              

 (20728) 20728 อาคารเรียน216ค และหอประชุม  งานมุงหลังคา ฝ้าเพดาน และปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ต .
เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

150,000              

 (20729) 20729 หอ้งสมุด  งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวังหนิวิทยาคม ต .วังหนิ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (20730) 20730 อาคารเรียนแบบ216ล งานหลังคา กระเบือ้งมุงหลังคาพร้อมอุปกรณ์ และรางน้้าฝนโรงเรียนตะโหมด ต .แม่ขรี อ.

ตะโหมด จ.พทัลุง
200,000              

 (20731) 20731 อาคารเรียน316ล หอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์ งานปกูระเบือ้งพืน้ และทาสีโรงเรียนศรีบรรพตพทิยาคม ต .เขาย่า
 อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง

150,000              

 (20732) 20732 อาคารโรงฝึกงาน  งานฝ้าเพดานโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ้ารุง ต .คลองเส อ.ถ้า้พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (20733) 20733 อาคารเรียนกึ่งถาวร  งานปกูระเบือ้ง  เปล่ียนหน้าต่างบานเกล็ด

อาคารเรียนแบบ 216ค งานปกูระเบือ้งโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม ต .ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
100,000              

 (20734) 20734  ซ่อมแซมทางเทา้มีหลังคาโรงเรียนทุง่ยาวผดุงศิษย์ ต.ทุง่ยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 199,500              
 (20735) 20735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ต .เขาดิน อ.เขาพนม

 จ.กระบี่
150,000              

 (20736) 20736 ปรับปรุงหอ้งเกียรติยศ งานจัดท้าตู้โชว์หอ้งเกียรติยศโรงเรียนน้้าผุด ต .น้้าผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 150,000              
 (20737) 20737 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบ 101 ล/27 (พเิศษ) งานปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ต.บอ่น้้า

ร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
200,000              

 (20738) 20738 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนในอาคารเรียนแบบ 216 ล  งานไฟฟา้ งานซ่อมฝ้าเพดานโรงเรียนล้าทบัประชานุ
เคราะห ์ต.ล้าทบั อ.ล้าทบั จ.กระบี่

200,000              

 (20739) 20739 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแบบ 100/27  งานร้ือถอนพืน้ผิวขัดมัน ปรับปรุงพืน้ซิเมนต์ ปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ต.นาวง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

200,000              

 (20740) 20740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบต็เสร็จ ค  งานปรับปรุงหอ้งดนตรีและคหกรรม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ต.โพรง
จระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

150,000              

 (20741) 20741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 324 ล/55  งานปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ต.วัง
มะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

200,000              

 (20742) 20742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล หลังคาทรงไทย งานหน้าต่างบานเล่ือน งานประตูโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
 ต.ทุง่ค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

150,000              

 (20743) 20743 ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ต.นาบนิหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 150,000              

 (20744) 20744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล หลังคาทรงไทย งานทาสีเคลือบเงาภายนอกอาคารโรงเรียนสภาราชินี 
2 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

200,000              

 (20745) 20745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล,ก,ค  งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์ต .ย่าน
ตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

200,000              

 (20746) 20746 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งดนตรี   งานเพดาน งานผนังก่ออิฐ งานร้ือถอน งานประตูหน้าต่าง งานระบบไฟฟา้ภายใน
อาคาร ปรับปรุงทีเ่ก็บอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

200,000              

 (20747) 20747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 324 ล งานซ่อมบนัได งานร้ือถอนพร้อมขนย้าย งานติดต้ังปหูนิขัดโรงเรียน
พนมเบญจา ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

199,900              



     หนา้ที ่862

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20748) 20748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  /อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน งานไฟฟา้ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภมิุข ต .นาโยง

เหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
200,000              

 (20749) 20749 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร 300 ทีน่ัง่ งานติดต้ังฉนวนกันความร้อน งานติดต้ังอ่างล้างภาชนะอเนกประสงค์  
งานติดต้ังรางรับน้้าฝน งานติดต้ังประตูร้ัวโรงอาหาร งานติดต้ังประตูหอ้งน้้าโรงอาหาร งานปกูระเบือ้งเซรามิค
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ต.โคกสะบา้ อ.นาโยง จ.ตรัง

150,000              

 (20750) 20750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ 216 ล และอาคารเรียนแบบ 108 ล งานงานขอบค้ิวบนัได  ทางเชื่อมอาคาร 
โรงเรียนคลองหนิพทิยาคม ต .คลองหนิ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

150,000              

 (20751) 20751 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ทางเดินเทา้ภายในบริเวณโรงเรียน  งานปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ต .
คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

150,000              

 (20752) 20752 งานปรับปรุงซ่อมแซมส้วมนักเรียนชายแบบ 6 ที ่/49  จ้านวน 2 หลัง  งานร้ือถอน งานดินหนิทรายฐานราก งาน
เหล็กงานพืน้คอนกรีต งานปกูระเบือ้งพืน้และผนัง งานสุขภณัฑ์และอุปกร์หอ้งน้้าหอ้งส้วม งานเดินทอ่โสกโครก 
งานระบบไฟฟา้โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

200,000              

 (20753) 20753 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแบบ 101/27(พเิศษ) งานขูดล้างสีเดิม งานทาสีภายนอกอาคาร โรงเรียนทุง่หนอง
แหง้ประชาสรรค์ ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

198,500              

 (20754) 20754 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันศึกษา งานทาสี งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนล้าภรูาเรืองวิทย์ ต .ล้าภรูา อ.หว้ย
ยอด จ.ตรัง

150,000              

 (20755) 20755 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนในอาคารเรียนแบบ 318 ล งานประตู งานทาสีน้้ามันโรงเรียนเมืองกระบี ่ต.กระบีใ่หญ่
 อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่

200,000              

 (20756) 20756 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู งานหลังคา งานฝ้าเพดาน  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ 324 ล งานเปล่ียน
บนัไดโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ต.บอ่หนิ อ.สิเกา จ.ตรัง

200,000              

 (20757) 20757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาเพือ่สุขภาพ งานท้ากันสาด งานปรับพืน้ที ่งานคอนกรีต งานโครงหลังคาโรงเรียนวัง
วิเศษ ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

200,000              

 (20758) 20758 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบกรมสามัญศึกษา งานร้ือถอน  งานหลังคา งานผนัง งานพืน้งานฝ้าเพดาน งานสี 
โรงเรียนกันตังพทิยากร ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

200,000              

 (20759) 20759 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งอเนกประสงค์ งานกั้นหอ้งกระจกและอลูมิเนียม งานประตู โรงเรียนหว้ยนางราษฎร์บ้ารุง 
ต.หว้ยนาง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

150,000              

 (20760) 20760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ อ. 4 ชั้น งานร้ือถอน งานหน้าต่าง  งานปรับปรุง งานปกูระเบือ้ง หอ้งน้้า
โรงเรียนสภาราชินี ต.ทบัเทีย่ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

300,000              

 (20761) 20761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 318 ล พเิศษ งานเพดาน งานกั้นหอ้ง งานประตู งานหลอดไฟ โรงเรียนหาด
ส้าราญวิทยาคม ต.หาดส้าราญ อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง

200,000              

 (20762) 20762 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันศึกษา อาคารเรียนแบบ 324 ล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 299,900              

 (20763) 20763 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟา้ภายในอาคาร 84 งานโคมไฟ  งานระบบไฟฟา้  ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู งาน
หลังคา โรงเรียนอ้ามาตย์พานิชนุกูล ต.ปากน้้า อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี่

300,000              

 (20764) 20764 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเกียรติยศ งานผนัง งานทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานร้ือถอน งาน
หน้าต่าง  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานเหล็กดัดโรงเรียนคันธพทิยาคาร ต .ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.
ตรัง

200,000              

 (20765) 20765 ปรับปรุงซ่อมแซมเวทหีอ้งประชุม งานผนังโครงไม้ งานโคมไฟ งานปกูระเบือ้งเคลือบ  งานระบบไฟฟา้โรงเรียน
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย กระบี ่ต.คลองทอ่มใต้ อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่

199,400              

 (20766) 20766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 324 ล งานปกูระเบือ้ง โรงเรียนรัษฎา ต .คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 200,000              



     หนา้ที ่863

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20767) 20767 งานปรับปรุงซ่อมแซมคันกั้นดินแนวร้ัวหน้าโรงเรียน  งานปนู งานเหล็กโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ต.อ่าวลึกใต้ 

อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
200,000              

 (20768) 20768 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมนักเรียนชาย แบบ 6/27 งานสุขภณัฑ์ งานปกูระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนในเตาพทิยาคม ต .
ในเตา อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

100,000              

 (20769) 20769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน 2 ชั้น จ้านวน 3 หอ้ง งานร้ือกระเบือ้งยาง ปกูระเบือ้งเคลือบ งานประตู
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

200,000              

 (20770) 20770 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบ 206 งานหลังคา งานฟา้เพดาน งานพืน้งานประตูหน้าต่าง งานผนัง งานเชิงชาย
 งานระบบสุขาภบิาลและดับเพลิงโรงเรียนหว้ยยอด ต .หว้ยยอด อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

300,000              

 (20771) 20771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกึ่งถาวรจ้านวน 6 หอ้งเรียน งานหลังคา งานปกูระเบือ้ง โรงเรียนสินปนุคุณ
วิชญ์ ต.สินปนุ อ.เขาพนม จ.กระบี่

200,000              

 (20772) 20772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคหกรรมแบบกรมสามัญศึกษา งานกันสาด งานกระจกช่องแสง งานหลังคา งานทาสี 
งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้ งานหน้าต่างโรงเรียนคลองทอ่มราษฎร์รังสรรค์ ต .คลองทอ่มใต้ อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่

199,500              

 (20773) 20773 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการดนตรี งานร้ือถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียน
บางดีวิทยาคม ต.บางดี อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

149,600              

 (20774) 20774 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากมีเสาเข็ม (ทีก่่อสร้างอาคารส้านักงานเขตพืน้ทีใ่หม่ ) โรงเรียนสพม.13 ต.ทบัเทีย่ง
 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

300,000              

 (20775) 20775 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบต็เสร็จ งานปกูระเบือ้ง โรงเรียนหนองทะเลวิทยา ต .หนองทะเล อ.เมือง
กระบี ่จ.กระบี่

150,000              

 (20776) 20776 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียนชาย งานปกูระเบือ้ง งานสุขภณัฑ์ งานทาสี งานทอ่ประปา ปรับปรุงซ่อมแซม
หอ้งน้้านักเรียนหญิง งานหลังคา งานพืน้งานทอ่ประปา งานสุขภณัฑ์โรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพทิยา ต .คลองพน 
อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่

199,900              

 (20777) 20777 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 424 ล พเิศษ จ้านวน 6 หอ้ง งานปกูระเบือ้งโรงเรียนเหนือคลองประชาบ้ารุง
 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

200,000              

 (20778) 20778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนสตรีพงังา ต .ทา้ยช้าง อ.เมืองพงังา จ.พงังา 200,000              
 (20779) 20779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น งานประตู แผ่นกันซึม งานสี งานระบบไฟฟา้โรงเรียนกะปง

พทิยาคม ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พงังา
150,000              

 (20780) 20780 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารหอ้งสมุด งานหลังคาประตู หน้าต่าง  ผนัง สีโรงเรียนคุระบรีุชัยพฒันา
พทิยาคม ต.คุระ อ.คุระบรีุ จ.พงังา

200,000              

 (20781) 20781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น งานหลังคา สี โรงเรียนตะกั่วปา่คีรีเขต ต .บางไทร อ.ตะกั่วปา่
 จ.พงังา

150,000              

 (20782) 20782 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการชีววิทยา งานผนัง หลังคา สี ประตูหน้าต่าง ตู้ โต๊ะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภเูก็ต ต.วิชิต อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต

200,000              

 (20783) 20783 ปรับปรุงหลังคาทางเดินเทา้ 132 ม.โรงเรียนทบัปดุวิทยา ต.บอ่แสน อ.ทบัปดุ จ.พงังา 200,000              
 (20784) 20784 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนังหอ้งเรียน งานซ่อมตู้ โต๊ะโรงเรียนเมืองถลาง ต .เทพกระษตัรี อ.ถลาง จ.

ภเูก็ต
200,000              

 (20785) 20785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราว งานผนัง ประตู ฝ้าเพดาน พืน้ สี คูระบายน้้าโรงเรียนพชิัยรัตนาคาร ต .บางร้ิน 
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

200,000              

 (20786) 20786 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  งานหลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง ประตูหน้าต่าง ไฟฟา้ สีโรงเรียนกะเปอร์วิทยา ต .
กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

200,000              

 (20787) 20787 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก 350 ตร.ม.โรงเรียนดีบกุพงังาวิทยายน ต .ทา้ยช้าง อ.เมืองพงังา จ.พงังา 200,000              



     หนา้ที ่864

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20788) 20788 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 75 ม.โรงเรียนทุง่โพธิ์วิทยา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่ว

ทุง่ จ.พงังา
200,000              

 (20789) 20789 ปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างอื่น งานคูระบายน้้า 35 ม.โรงเรียนกะทูว้ิทยา ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต 200,000              
 (20790) 20790 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดาน หลังคา ประตู หน้าต่าง ผนังโรงเรียนสุขส้าราญราษฎร์รังสรรค์ ต .

ก้าพวน อ.สุขส้าราญ จ.ระนอง
150,000              

 (20791) 20791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานประตู สี อ่างน้้า ผนัง โรงเรียนทุง่มะพร้าววิทยา ต .ทุง่มะพร้าว อ.ทา้ย
เหมือง จ.พงังา

150,000              

 (20792) 20792 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตู หน้าต่าง บนัได ประตูเหล็กม้วน งานพืน้โรงเรียนสตรี
ระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

200,000              

 (20793) 20793 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานประตูหน้าต่าง  งานสี ฝ้าเพดาน เหล็กดัดโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา

100,000              

 (20794) 20794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประกอบ งานหลังคา ประตู สุขภณัฑ์ ถังเก็บน้้าฝน งานหน้าต่างโรงเรียนตะกั่วทุง่
งานทวีวิทยาคม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุง่ จ.พงังา

150,000              

 (20795) 20795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ หอ้งโสตทศันศึกษา งานพืน้ สี สุขภณัฑ์ ร้ัวโรงเรียนสตรีภเูก็ต ต .ตลาดใหญ่ อ.
เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต

300,000              

 (20796) 20796 ปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างอื่น งานททางเชื่อมอาคาร 8.5 ม.โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก้องอนุสรณ์) ต.
เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต

150,000              

 (20797) 20797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานผนัง หน้าต่าง ประตู สีโรงเรียนภเูก็ตวิทยาลัย ต .ตลาดใหญ่ อ.เมืองภเูก็ต 
จ.ภเูก็ต

300,000              

 (20798) 20798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน หอ้งวิทยาศาสตร์ งานฝ้าเพดาน โต๊ะอ่างล้างมือ พดัลม โคมไฟโรงเรียนวีรสตรี
อนุสรณ์ ต.ปา่คลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต

150,000              

 (20799) 20799 ปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างอื่น งานพืน้ คูระบายน้้า คันกั้นดินโรงเรียนกระบรีุวิทยา ต .น้้าจืด อ.กระบรีุ จ.ระนอง 200,000              

 (20800) 20800 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน หอ้งโสตทศัศึกษา งานประตู ผ้าม่้าน โต๊ะโรงเรียนปากจั่นวิทยา ต .ปากจั่น อ.กระ
บรีุ จ.ระนอง

150,000              

 (20801) 20801 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้  โรงเรียนตะกั่วปา่ (เสนานุกูล) ต.บางนายสี อ.ตะกั่วปา่ จ.พงังา 200,000              
 (20802) 20802 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานตกแต่งผนังหอ้งพร้อมกระดานไวทบ์อร์ด งานสีโรงเรียนเกาะยาววิทยา ต .เกาะ

ยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พงังา
150,000              

 (20803) 20803 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศิลปะและต่อเติมธนาคารขยะโรงเรียน งานเสา เหล็กโครงสร้าง ผนังก่ออิฐฉาบปนู 
โครงสร้างหลังคา กระเบือ้ง พืน้ สีโรงเรียนทา้ยเหมืองวิทยา ต .นาเตย อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา

200,000              

 (20804) 20804 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานรางระบายน้้า วางทอ่ระบายน้้า งานพืน้ ค .ส.ล. งานวางทอ่ งานดินโรงเรียนละอุ่น
วิทยาคาร ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง

150,000              

 (20805) 20805 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนยาบบีรรณวิทย์ ต .
ยาบ ีอ.หนองจิก จ.ปตัตานี

150,000              

 (20806) 20806 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว และทาสีโรงเรียนธัญธารวิทยา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 150,000              
 (20807) 20807 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนจันทร์ประภสัสร์

อนุสรณ์ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
150,000              

 (20808) 20808 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27  งานประตูเหล็กม้วนโรงเรียนนราสิกขาลัย ต.บางนาค อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส

200,000              

 (20809) 20809 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงาน มพช.(3หน่วย) คร่าวไม้เนือ้แข็ง และฝ้ากระเบือ้งแผ่นเรียบโรงเรียนบาเจาะ ต.บา
เจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

150,000              



     หนา้ที ่865

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20810) 20810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ค  งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่าง งานฝาผนัง ทาสีโรงเรียนธารโตวัฑฒน

วิทย์ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
150,000              

 (20811) 20811 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการหอ้งปฏบิติัการทางภาษา หอ้งวิทย์ หอ้งน้้าหอ้งส้วม  งานหลังคา งานสุขภณัฑ์ งานประตู
หน้าต่างโรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี ต.มายอ อ.มายอ จ.ปตัตานี

150,000              

 (20812) 20812 ปรับปรุงอาคารเรียนกึ่งถาวร งานผนังก่ออิฐ  งานทาสีโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ต .ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 150,000              
 (20813) 20813 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูงานประตูหน้าต่าง  ช่องลมโรงเรียนกาบงัพทิยาคม ต .กาบงั อ.กาบงั จ.ยะลา 150,000              
 (20814) 20814 ปรับปรุงหอ้งสมุด และปรับภมูิทสัน์และสภาพแวดล้อมเทพืน้คอนกรีต  งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนนิคมพฒันวิทย์

 ต.ตล่ิงชัน อ.บนันังสตา จ.ยะลา
100,000              

 (20815) 20815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล  งานทาสี โรงเรียนตากใบ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 200,000              
 (20816) 20816 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกรมสามัญ108ล  งานทาสีโรงเรียนทุง่ยางแดงพทิยาคม ต .ตะโละแมะนา อ.ทุง่ยาง

แดง จ.ปตัตานี
150,000              

 (20817) 20817 ปรับปรุงภมูิทศัน์ งานถนนคอนกรีตร่วมคูระบายน้้าโรงเรียนเบตง(วีระราษฎร์ประสาน) ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 200,000              

 (20818) 20818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216ล งานสีโรงเรียนแม่ลานวิทยา ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี 150,000              
 (20819) 20819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนสุคิรินวิทยา ต .สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 200,000              
 (20820) 20820 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ค งานหลังคา งานฝ้าเพดาน  งานพืน้ปกูระเบือ้ง งานหน้าต่างโรงเรียนโพธิ์คีรี

ราชศึกษา ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี
200,000              

 (20821) 20821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ108ล งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ ์ต .เรียง อ.รือเสาะ จ.
นราธิวาส

150,000              

 (20822) 20822 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียน งานทาสี งานประตูหน้าต่างไฟเบอร์ งานสุขภณัฑ์ งานหลังคาโรงเรียนรือ
เสาะชนูปถัมภ ์ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000              

 (20823) 20823 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน 216ล  งานพืน้ งานผนัง งานทาสี  งานประตูหน้าต่างโรงเรียนศรีวารินทร์ ต .ตะมะยูง
 อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

150,000              

 (20824) 20824 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ สปช. 205/26
งานโครงหลังคาอาคารเหล็กโรงเรียนสุวรรณไพบลูย์ ต.ยามู อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

150,000              

 (20825) 20825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108ล/30 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนรามันหศิ์ริวิทย์ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.
ยะลา

150,000              

 (20826) 20826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ขนาด 8 หอ้งเรียน สร้าง 2522
รายการปกูระเบือ้งเซรามิคเคลือบสีผิวขนาด 12*12โรงเรียนสะนอพทิยาคม ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

150,000              

 (20827) 20827 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ  หอ้งประชาสัมพนัธ์ งานฝาผนัง / พืน้ซีเมนต์/ ประตูกระจก 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 
งานฉาบปนูผนัง/งานประตู ร้ือผนัง โรงเรียนสายบรีุ(แจ้งประชาคาร) ต.ตะลุบนั อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

200,000              

 (20828) 20828 งานปรับปรุงภมูิทศัน์  ปรับปรุงคู่ระบายน้้าโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ต .ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 200,000              
 (20829) 20829 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพกัครู งานหลังคา งานประตูหน้าต่าง งานฝ้า  งานสีโรงเรียนสุไหงโกลก ต .สุไหงโก-ลก อ.สุ

ไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
200,000              

 (20830) 20830 งานปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยาภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้  เทพืน้ คสล .  งานหลังคา
และบงัแดดโรงเรียนสวนพระยาวิทยา ต .ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

200,000              

 (20831) 20831 งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในเอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ ์ต .นาประดู่ อ.โคก
โพธิ์ จ.ปตัตานี

150,000              



     หนา้ที ่866

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20832) 20832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน  อาคารกึ่งถาวร  งานเทพืน้ คสล . งานหลังคา ฝานฝ้าเพดาน ทาสี  งานพืน้ปู

กระเบือ้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต์ิ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ ์ต .บางปอ อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000              

 (20833) 20833 งานปรังปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยายกาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนนราธิวาส ต .โคกเคียน อ.
เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

200,000              

 (20834) 20834 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ปรับปรุงอาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนคณะราษฎรบ้ารุง จังหวัดยะลา ต .สะเตง อ.
เมืองยะลา จ.ยะลา

200,000              

 (20835) 20835 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 100/27 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนร่มเกล้า ต .ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 200,000              
 (20836) 20836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราว ,ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานซ่อมแซมถนนเทพืน้ คสล .  งานทาสีโรงเรียนวัง

กะพอ้พทิยาคม ต.กะรุบ ีอ.กะพอ้ จ.ปตัตานี
150,000              

 (20837) 20837 ปรับปรุงภมูิทศัน์สภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบนันังสตาวิทยา ต .บนันังสตา อ.บนันังสตา จ.ยะลา 150,000              

 (20838) 20838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ก งานประตูหน้าต่าง งานสีโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.
ปตัตานี

150,000              

 (20839) 20839 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพกัครู งานพืน้ปกูระเบือ้ง  งานประตูหน้าต่างอลูมีเนียมโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ต .ดอน อ.ปะ
นาเระ จ.ปตัตานี

100,000              

 (20840) 20840 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27  งานพืน้ งานไม้เชิงชายและบวัไม้เนือ้แข็ง งานพืน้ฉากหลังเวที
โรงเรียนปทมุคงคาอนุสรณ์ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

150,000              

 (20841) 20841 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดปตัตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี 200,000              
 (20842) 20842 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้  ปรับปรุงถนนเท

คอนกรีต คสล.โรงเรียนตันหยงมัส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
200,000              

 (20843) 20843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราว งานพืน้ คสล . งานหลังคา โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม ต.แว้ง อ.แว้ง จ.
นราธิวาส

200,000              

 (20844) 20844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร GS213B  งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคาร ต .ทา่ข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 150,000              

 (20845) 20845 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเทดิพระเกียรติ9  งานยกระดับพืน้  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนสตรียะลา ต .สะเตง อ.เมือง
ยะลา จ.ยะลา

200,000              

 (20846) 20846 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 324  งานหลังคามุงด้วยเมทลัชีท , ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนเดชะปตัตนยานุ
กูล ต.สะบารัง อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี

200,000              

 (20847) 20847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318ล  งานประตูหน้าต่าง งานฝาผนัง งานพืน้ ทาสีโรงเรียนคณะราษฎรบ้ารุง 2 
ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

150,000              

 (20848) 20848 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบกูิตประชาอุปถัมภ ์ต.บกูิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 150,000              
 (20849) 20849 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ ยกระดับ ถนนหน้าอาคารเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ต.บดีุ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
200,000              

 (20850) 20850 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน งานพืน้ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดาน งานสี  ปรับปรุงหอ้งน้้างานสุขภณัฑ์โรงเรียน
สพม.15 ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

300,000              

 (20851) 20851 ซ้่อมแซมโรงฝึกงาน งานพืน้โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา ต .เขาแดง อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 144,000              
 (20852) 20852 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานพืน้ รางรับน้้าฝนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา ต .ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา
150,000              

 (20853) 20853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนทบัช้างวิทยาคม ต .ทบัช้าง อ.นาทวี จ.
สงขลา

150,000              



     หนา้ที ่867

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20854) 20854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ค  งานพืน้ ฝนังโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ต .ตะเครียะ อ.ระโนด จ.

สงขลา
150,000              

 (20855) 20855 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งศิลปะ หอ้งดนตรี และหอ้งนาฎศิลป ์งานพืน้ อาคาร 318 ล งานหอ้งน้้าหอ้ง
ส้วมนักเรียน
โรงเรียนละงูพทิยาคม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

200,000              

 (20856) 20856 รับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ หอ้งดนตรี หอ้งช่าง งานฝ้าเพดาน งานประตู ทาสีโรงเรียนพมิาน
พทิยาสรรค์ ต.พมิาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล

198,000              

 (20857) 20857 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารขนาด 300 ทีน่ัง่ งานหลังคาโรงเรียนทา่ศิลาบ้ารุงราษฎร์ ต .นาทอน อ.ทุง่หว้า จ.สตูล 150,000              

 (20858) 20858 ปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์โรงเรียนเทพพทิยาภาณุมาศ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 150,000              
 (20859) 20859 ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนคูเต่าวิทยา ต .คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 99,900                
 (20860) 20860 ซ่อมแซมอาคารชั่วคราว งานพืน้ งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนปากจ่าวิทยา ต .ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 150,000              
 (20861) 20861 ปรับปรุงคูระบายน้้าคอนกรีตโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ต .ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 200,000              
 (20862) 20862 ปรับปรุงซ๋อมแซมหอ้งเรียน งานพืน้โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ต .ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 150,000              
 (20863) 20863 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และหอประชุมแบบ 100/27 งานหลังคา ฝ้าเพดาน งานประตู

โรงเรียนสาครพทิยาคาร ต.สาคร อ.ทา่แพ จ.สตูล
150,000              

 (20864) 20864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตูหน้าต่าง งานสี โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ต .พงัลา อ.
สะเดา จ.สงขลา

150,000              

 (20865) 20865 ปรับปรุงหอ้งน้้าในอาคารเรียนโรงเรียนสะบา้ย้อยวิทยา ต .สะบา้ย้อย อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 200,000              
 (20866) 20866 ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้หอ้งเรียน ทางเดินหน้าหอ้งเรียนและบนัไดโรงเรียนสามบอ่

วิทยา ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา
150,000              

 (20867) 20867 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนรัตภมูิวิทยา ต.ก้าแพงเพชร อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 200,000              
 (20868) 20868 สร้างโครงหลังคาคร่อมทางเทา้โรงเรียนสทงิพระวิทยา ต .จะทิง้พระ อ.สทงิพระ จ.สงขลา 200,000              
 (20869) 20869 ปรับปรุงซ๋อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วม ปรับปรุงอาคารเรียน งานเสา ระบบแสงสว่าง ซ๋อมแซมโรงฝึกงาน ฝ้าเพดาน

บา้นพกัครูโรงเรียนคลองแดนวิทยา ต .คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
150,000              

 (20870) 20870 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานพืน้ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา

300,000              

 (20871) 20871 ปรับปรุงอาคารหอประชุม งานผนัง ทาสีโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 200,000              
 (20872) 20872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานพืน้ สีโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ต .ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 300,000              
 (20873) 20873 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา งานประตู งานผนัง งานหอ้งน้้าหอ้งส้วม 

โรงเรียนจะโหนงพทิยาคม ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา
150,000              

 (20874) 20874 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสทงิพระชนูปถัมภ ์ต .วัดจันทร์ อ.สทงิพระ จ.สงขลา 150,000              
 (20875) 20875 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วม ขนาด 6 ทีน่ัง่โรงเรียนระโนดวิทยา ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 200,000              
 (20876) 20876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ หอ้งเรียนคอมพวิเตอร์ หอ้งปฏบิติัการทางภาษา งานหน้าต่าง 

หอประชุม งานประตู ประตูเเข้าโรงเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
150,000              

 (20877) 20877 ก่อสร้างร้ัวมาตรฐานคอนกรีตบล๊อก 9 ก้อน ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนธรรมโฆสิต ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม 
จ.สงขลา

150,000              

 (20878) 20878 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียน งานหลังคา งานพืน้ งานประตู ทาสี สุขภณัฑ์ งานเดินทอ่ส้วม ทอ่น้้าดีโรงเรียน
ก้าแพงวิทยา ต.ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล

200,000              

 (20879) 20879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงงานอุตสาหกรรมศิลป ์งานประตู งานพืน้โรงเรียนเทพา ต .เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 200,000              



     หนา้ที ่868

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20880) 20880 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงรถนักเรียน งานฐานราก เสา งานหลังคา โครงหลังคาโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ต .ชิงโค อ.สิง

หนคร จ.สงขลา
200,000              

 (20881) 20881 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งดนตรี งานผนัง งานประตูโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ ์ต .คู อ.จะนะ จ.สงขลา 200,000              
 (20882) 20882 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานเสา งานผนังโรงเรียนระโนด ต .ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 200,000              
 (20883) 20883 งานซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วม ปกูระเบือ้งพืน้อาคารเรียนโรงเรียนปาล์มพฒันวิทย์ ต .ปาล์มพฒันา อ.มะนัง จ.สตูล 150,000              

 (20884) 20884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ กันสาดอาคาร 216 ประตูอาคารฝึกงาน  งานไฟฟา้โรงเรียนควน
กาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

150,000              

 (20885) 20885 ซ่อมแซมโรงพละศึกษา งานหลังคาโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภฯ์ ต .บอ่ยาง อ.เมืองสงขลา
 จ.สงขลา

300,000              

 (20886) 20886 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนร้ ปแูผ่นบล๋อคคอนกรีตโรงเรียนนาทวี
วิทยาคม ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา

200,000              

 (20887) 20887 ก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนทา่แพผดุงวิทย์ ต.แป-ระ อ.ทา่แพ จ.สตูล 199,100              
 (20888) 20888 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ทางเทา้มีโครงหลังคาโรงเรียนบางกล้่าวิทยา รัชมังคลาภเิษก ต .บางกล้่า อ.

บางกล่้า จ.สงขลา
150,000              

 (20889) 20889 ปรับปรุงพืน้หอ้งสมุดโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา ต .หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 299,800              
 (20890) 20890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตู หลังคากันสาด

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
300,000              

 (20891) 20891 ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ทาสี ซ่อมแซมทีพ่กันักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่พทิยาคม ต .ทุง่ใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

150,000              

 (20892) 20892 ปรับปรุงซ้๋อมแซมหอ้งเรียนกิจกรรมลูกเสือ และคูระบายน้้า  งานร้ือถอน งานประตูหน้าต่าง ท้าคูระบายน้้า
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

150,000              

 (20893) 20893 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานผนัง งานประตู  งานหน้าต่าง งานประตู งานสี ไฟฟา้โรงเรียนปาดังติณสูลานนท ์
ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

150,000              

 (20894) 20894 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลีงคา ฝ้าเพดาน ซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วม งานหน้าต่าง ทาสี
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ต.คูหาใต้ อ.รัตภมูิ จ.สงขลา

200,000              

 (20895) 20895 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ก งานรางน้้า งานไฟฟา้ ปรับปรุซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทศิ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

150,000              

 (20896) 20896 ก่อสร้างปรับปรุงทางเทา้โครงหลังคาเหล็กโรงเรียนควนเนียงวิทยา ต .รัตภมูิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 200,000              
 (20897) 20897 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตูโรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนทอ์นุสรณ์) ต.สะเดา

 อ.สะเดา จ.สงขลา
200,000              

 (20898) 20898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ งานผนัง ทาสีโรงเรียนรัตนพลวิทยา ต .คลองหอยโข่ง อ.คลอง
หอยโข่ง จ.สงขลา

150,000              

 (20899) 20899 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบ (หอ้งสมุด) งานโครงสร้างโรงเรียนทุง่หว้าวรวิทย์ ต .ปา่แก่บอ่หนิ อ.ทุง่
หว้า จ.สตูล

200,000              

 (20900) 20900 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหน้าต่าง งานไฟฟา้ งานประตูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ต .บอ่ยาง อ.
เมืองสงขลา จ.สงขลา

300,000              

 (20901) 20901 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงรถโรงเรียนสพม.16 ต.บอ่ยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 300,000              
 (20902) 20902 ปรับปรุงหอ้งเรียนพเิศษ และอาคารศิลปอุตสาหกรรม  งานพืน้โรงเรียนสตูลวิทยา ต .คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 200,000              



     หนา้ที ่869

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20903) 20903 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทกัษณิ ต .พะวง อ.เมืองสงขลา จ.

สงขลา
300,000              

 (20904) 20904 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา ทาสี ฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนจะนะวิทยา ต .สะกอม อ.จะนะ
 จ.สงขลา

150,000              

 (20905) 20905 หอ้งเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 100,000              
 (20906) 20906 หอ้งเรียน  งานพืน้โรงเรียนศรียานุสรณ์ ต .วัดใหม่ อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 300,000              
 (20907) 20907 หอ้งเรียน  งานพืน้โรงเรียนบอ่ไร่วิทยาคม ต .บอ่พลอย อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 200,000              
 (20908) 20908 หอ้งโสตทศันศึกษา  งานประตู-หน้าต่าง  งานทาสีโรงเรียนโปง่น้้าร้อนวิทยาคม ต .ทบัไทร อ.โปง่น้้าร้อน จ.จันทบรีุ 200,000              

 (20909) 20909 หอ้งปฏบิติัการดนตรีสากล งานหน้าต่าง  งานฝ้าเพดาน  งานทาสี  หอ้งปฏบิติัการการงานอาชีพ  งานพืน้  งาน
หน้าต่างโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ต.หว้ยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด

150,000              

 (20910) 20910 หอ้งโสตทศันูปกรณ์  งานประตู  หอ้งคอมพวิเตอร์  งานประตู -หน้าต่าง  หอ้งส่ือการเรียนการสอน งานประตู-
หน้าต่าง  งานพืน้โรงเรียนบอ่วิทยาคาร ต .บอ่ อ.ขลุง จ.จันทบรีุ

100,000              

 (20911) 20911 หอ้งดนตรี งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ต .ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 150,000              
 (20912) 20912 หอ้งดนตรี งานประตู-หน้าต่าง  หอ้งศิลปะ งานประตู-หน้าต่าง  หอ้งนาฏศิลป ์งานประตู-หน้าต่าง  หอ้งพยาบาล

 งานประตู-หน้าต่าง หอ้งปกครอง งานประตู-หน้าต่าง  หอ้ง 236 งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

200,000              

 (20913) 20913 หอ้งดนตรี  งานผนัง งานพืน้ งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห ์ต.ทุง่เบญจา อ.ทา่ใหม่ จ.
จันทบรีุ

150,000              

 (20914) 20914 อาคารเรียน  งานพืน้โรงเรียนประณีตวิทยาคม ต .ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 100,000              
 (20915) 20915 อาคารเรียน  งานทาสีโรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดจันทบรีุ ต .วัดใหม่ อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 300,000              
 (20916) 20916 อาคารเรียน  งานทาสีโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ต .วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 200,000              
 (20917) 20917 อาคารหอประชุม งานประตู  อาคารฝึกงาน  งานประตูโรงเรียนทุง่ขนานวิทยา ต .ทุง่ขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบรีุ 200,000              

 (20918) 20918 อาคารเรียน  งานหลังคาโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม ต .โปง่น้้าร้อน อ.โปง่น้้าร้อน จ.จันทบรีุ 150,000              
 (20919) 20919 อาคารเรียน อาคารประกอบ  งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสี งานถมดินโรงเรียนมัธยมทา่แคลง ต .สนามไชย อ.

นายายอาม จ.จันทบรีุ
150,000              

 (20920) 20920 อาคารเรียน  งานพืน้โรงเรียนอ่าวใหญ่พทิยาคาร ต .อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 150,000              
 (20921) 20921 ส้วมนักเรียน  งานประตู  งานสุขภณัฑ์โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ต .หนองบอน อ.บอ่ไร่ จ.ตราด 150,000              
 (20922) 20922 อาคารหอประชุม  งานพืน้ งานหลังคา  งานหอ้งน้้าชาย -หญิง โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ทา่ใหม่ 

จ.จันทบรีุ
150,000              

 (20923) 20923 อาคารอุตสาหกรรม  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบางกะจะ ต .บางกะจะ อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 100,000              
 (20924) 20924 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 100,000              

 (20925) 20925 โรงอาหาร  งานพืน้  งานหลังคาโรงเรียนวัดคลองสน ต .เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 150,000              
 (20926) 20926 อาคารเรียน  งานผนัง  งานทาสีโรงเรียนคลองพลูวิทยา ต .คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบรีุ 150,000              
 (20927) 20927 อาคารเรียน  งานพืน้โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ต .มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบรีุ 150,000              
 (20928) 20928 โรงอาหาร  งานพืน้โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม ต .แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 150,000              
 (20929) 20929 อาคารหอประชุม  งานพืน้ งานหลังคา  งานผนังโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพยีรอุปถัมภ ์ต .ช้าราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 150,000              

 (20930) 20930 อาคารเรียน  งานพืน้โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป ์ต .บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 200,000              



     หนา้ที ่870

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20931) 20931 อาคารเรียน  งานฝ้าเพดานโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 200,000              
 (20932) 20932 อาคารเรียน  งานพืน้โรงเรียนนายายอามพทิยาคม ต .นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ 200,000              
 (20933) 20933 อาคารกึ่งถาวร  งานพืน้โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ต .พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบรีุ 200,000              
 (20934) 20934 สภาพแวดล้อม  งานกันสาดโรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม ต .ทุง่เบญจา อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ 100,000              
 (20935) 20935 อาคารเรียน  งานพืน้โรงเรียนตราษตระการคุณ ต .วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 200,000              
 (20936) 20936 ส้วม  งานพืน้  งานสุขภณัฑ์  งานผนัง  งานทาสี  งานหลังคาโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภเิษก ต .สะตอ อ.

เขาสมิง จ.ตราด
150,000              

 (20937) 20937 บา้นพกันักเรียน  งานทาสีโรงเรียนแก่งหางแมวพทิยาคาร ต .แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบรีุ 200,000              
 (20938) 20938 ถนนคอนกรีต  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 ม.โรงเรียนแหลมสิงหว์ิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ)์ ต.

พล้ิว อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบรีุ
200,000              

 (20939) 20939 ถนนคอนกรีต  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค..ส.ล. หนา 10 ซ.ม.โรงเรียนทา่ใหม่(พลูสวัสด์ิราษฎร์นุกูล) ต.ทา่ใหม่ 
อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ

200,000              

 (20940) 20940 ถนนคอนกรีต  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 ม.โรงเรียนหนองตาคงพทิยาคาร ต .หนองตาคง อ.โปง่น้้าร้อน
 จ.จันทบรีุ

200,000              

 (20941) 20941 ร้ัว  งานทาสีโรงเรียนขลุงรัชดาภเิษก ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 200,000              
 (20942) 20942 ร้ัว  ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนสอยดาววิทยา ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบรีุ 200,000              
 (20943) 20943 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หนา 10 ซม. โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ)์ ต.เขาสมิง อ.เขา

สมิง จ.ตราด
200,000              

 (20944) 20944 ร้ัว  ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากมีเสาเข็ม  ร้ัวลวดตาข่ายฐานรากมีเสาเข็มโรงเรียนสพม.17 ต.บางกะจะ อ.เมือง
จันทบรีุ จ.จันทบรีุ

300,000              

 (20945) 20945 หอ้งเรียน 
งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ต.หว้ยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

150,000              

 (20946) 20946 หอ้งเรียน 
งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนเกาะจันทร์พทิยาคาร ต .เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรีุ

150,000              

 (20947) 20947 หอ้งเรียน
งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนสิงหส์มุทร ต .สัตหบี อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ

299,500              

 (20948) 20948 หอ้งปฏบิติัการคณิตศาสตร์
งานผนัง  งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบา้นบงึ (อุตสาหกรรมนุเคราะห์) ต.บา้นบงึ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ

298,000              

 (20949) 20949 หอ้งสมุด
งานผนัง งานประตู งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นบงึ (มนูญวิทยาคาร) ต.หนองอิรุณ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ

200,000              

 (20950) 20950 หอ้งโสตทศันูปกรณ์
งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนช้าฆ้อพทิยาคม ต .ช้าฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

150,000              

 (20951) 20951 หอ้งศูนย์นวัตกรรม
งานพืน้ งานผนัง งานทาสี งาผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสวน (จั่นอนุสรณ์) ต.บา้นสวน อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ

200,000              

 (20952) 20952 หอ้งเรียนภาษาต่างประเทศ งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหว้ยยางศึกษา ต .หว้ยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 200,000              
 (20953) 20953 หอ้งอุตสาหกรรม งานหลังคา งานร้ือถอน ติตต้ังเกล็ดระบายอากาศ งานขูล้างผนังภายนอกโรงเรียนพนัสพทิยา

คาร ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ
291,000              

 (20954) 20954 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 200,000              
 (20955) 20955 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนโพธิสัมพนัธ์พทิยาคาร ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 300,000              
 (20956) 20956 อาคารเรียน งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนเกาะสีชัง ต.ทา่เทววงษ ์อ.เกาะสีชัง จ.ชลบรีุ 150,000              



     หนา้ที ่871

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20957) 20957 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ต.คลองกิ่ว อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 148,900              
 (20958) 20958 อาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนอุทกวิทยาคม ต .วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 100,000              
 (20959) 20959 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนทุง่เหยีงพทิยาคม ต .หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบรีุ 150,000              
 (20960) 20960 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนบงึศรีราชาพทิยาคม ต .บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 200,000              
 (20961) 20961 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 200,000              
 (20962) 20962 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม ต .ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 200,000              
 (20963) 20963 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบอ่ทองวงษจ์ันทร์วิทยา ต .วัดสุวรรณ อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ 200,000              
 (20964) 20964 อาคารเรียน งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 299,800              
 (20965) 20965 อาคารเรียน (อาคารวิทยาศาสตร์) งานทาสีโรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 300,000              
 (20966) 20966 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบรีุ ต .บอ่วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 200,000              
 (20967) 20967 โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนชลกันยานุกูล ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 299,200              
 (20968) 20968 โรงฝึกงาน งานหลังคา งานฝ้า และตาข่ายกันนกโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ต .มาบตาพดุ อ.เมือง

ระยอง จ.ระยอง
200,000              

 (20969) 20969 อาคารหอพกันักเรียน งานทาสี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบรีุ ต .หนองชาก อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 200,000              
 (20970) 20970 อาคารหอพกันักเรียน งานผนังโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ต.บา้นนา อ.แกลง จ.ระยอง 200,000              
 (20971) 20971 อาคารอเนกประสงค์ งานติดต้ังรางน้้าฝน งานคสล . งานพืน้ งานโครงหลังคา งานทอ่น้้าทิง้

อาคารเรียน งานพืน้ งานราวบนัไดโรงเรียนระยองวิทยาคม ต .ทา่ประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
300,000              

 (20972) 20972 โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนสัตหบีวิทยาคม ต .นาจอมเทยีน อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 198,800              
 (20973) 20973 อาคารหอประชุม

งานทาสีโรงเรียนพานทอง ต.หนองต้าลึง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ
200,000              

 (20974) 20974 โรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนบา้นค่าย ต.หนองละลอก อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 199,600              
 (20975) 20975 หอ้งน้้าในอาคาร 100/27 งานผนัง งานพืน้โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ต .ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรีุ 179,000              
 (20976) 20976 หอ้งส้วมชาย งานประตู งานพืน้ งานสี งานฝ้าเพดาน งานระบบประปา งานไฟฟา้ งานสุขภณัฑ์โรงเรียนช้านาญ

สามัคคีวิทยา ต.คลองปนู อ.แกลง จ.ระยอง
200,000              

 (20977) 20977 หอ้งน้้านักเรียน งานประตู ระบบประปา งานสุขภณัฑ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ต.
นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

200,000              

 (20978) 20978 อาคารฝึกงาน งานโครงหลังคา ติดต้ังรางน้้า งานปนู งานตกแต่งโรงเรียนนิคมวิทยา ต .นิคมพฒันา อ.นิคมพฒันา 
จ.ระยอง

200,000              

 (20979) 20979 อาคารแนะแนว งานพืน้ งานผนัง งานติดต้ังระบบกันซึมดาดฟา้โรงเรียนชลราษฎรอ้ารุง ต .บา้นสวน อ.เมืองชลบรีุ
 จ.ชลบรีุ

280,600              

 (20980) 20980 สภาพแวดล้อม งานพืน้ งานหลังคา โรงเรียนบางละมุง ต .นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 300,000              
 (20981) 20981 โรงอาหาร งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ต .เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 200,000              
 (20982) 20982 บา้นพกัครู งานทาสี    อาคารส้านักงาน งานฝ้าเพดานโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ต.หว้ยทบัมอญ อ.เขาชะเมา จ.

ระยอง
150,000              

 (20983) 20983 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนอ่างศิลาพทิยาคม ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 200,000              
 (20984) 20984 อาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ อาคารประกอบ งานพืน้ปูกระเบือ้งเคลือบ งานทาสี โรงเรียนชลบรีุ (สุข

บท) ต.บางทราย อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ
300,000              

 (20985) 20985 ซ่อมแซมกันสาดทางเชื่อมอาคาร
งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร ต .มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

166,600              

 (20986) 20986 ปรับปรุงหอ้งนาฏศิลป์
งานประตู งานหน้าต่าง โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ

146,600              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (20987) 20987 อาคารประกอบ

งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ งานผนัง งานทาสีโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ต .หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรีุ
149,900              

 (20988) 20988 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดปา่ประดู่ ต.ทา่ประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 300,000              
 (20989) 20989 ปรับปรุงหอ้งสมุด งานผนัง จ้างท้าชั้นวางหนังสือ จ้างท้าเคาเตอร์รับส่งหนังสือโรงเรียนสุนทรภูพ่ทิยา ต .กร้่า อ.

แกลง จ.ระยอง
200,000              

 (20990) 20990 อาคารหอประชุม 100/27 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง เปล่ียนประตูโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม ต .ผาสามยอด อ.
เอราวัณ จ.เลย

150,000              

 (20991) 20991 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ต.ธาตุ อ.
เชียงคาน จ.เลย

200,000              

 (20992) 20992 อาคารเรียนแบบ108ล  ปรับปรุงหอ้งคหกรรม  หอ้งงานประดิษฐ์       ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตู โรงเรียนเขา
หลวงวิทยา ต.เขาหลวง อ.วังสะพงุ จ.เลย

150,000              

 (20993) 20993 อาคารเรียนแบบ318 งานขูดสีผนังเดิมภายนอก  ทาสีโรงเรียนเลยพทิยาคม ต .กุดปอ่ง อ.เมืองเลย จ.เลย 300,000              
 (20994) 20994 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานถนนคสล.กว้าง5 ม.โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 150,000              
 (20995) 20995 อาคารเรียนแบบ 216 ล ปรับปรุงหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ต .โคกขมิน้ อ.วังสะพงุ จ.

เลย
150,000              

 (20996) 20996 อาคารแบบ 108ล ปพูืน้กระเบือ้ง งานผนัง งานฝ้าเพดาน เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 
ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู

200,000              

 (20997) 20997 อาคารเรียนแบบ   ปรับปรุงหอ้งเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี งานผนัง งานประตู 
หน้าต่างโรงเรียนศรีบญุเรืองวิทยาคาร ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู

300,000              

 (20998) 20998 อาคารแบบคสล. 216ล 2/ป29 งานขูดล้างสีเดิม  ทาสีโรงเรียนศรีสองรักษว์ิทยา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 200,000              
 (20999) 20999 อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร  งานฝ้าเพดานโรงเรียนผาน้อยวิทยาคม ต .ผาน้อย อ.วังสะพงุ จ.เลย 98,000                
 (21000) 21000 อาคารหอประชุม 100/27 งานร้ือถอน เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กโรงเรียนเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 200,000              

 (21001) 21001 อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร เปล่ียนประตู, อาคารคหกรรม 102/27 ทาสี เปล่ียนหน้าต่าง , อาคารเรียนแบบ 
318ล/38 พเิศษ  เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนปากชมวิทยา ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

150,000              

 (21002) 21002 ปรับปรุงหอ้งพเิศษวิทยาศาสตร์ เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี ไฟฟา้ภายใน เปล่ียน  ประตู หน้าต่างโรงเรียนเลยอนุกูล
วิทยา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย

200,000              

 (21003) 21003 อาคารเบด็เสร็จ ก ปรับปรุงหอ้งเรียน เปล่ียนผนัง คอนกรีต เปล่ียนประตูหน้าต่างโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ต .
ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (21004) 21004 บา้นพกันักการภารโรง ปรับปรุงเปล่ียนผนัง  ประตู หน้าต่าง บนัได ระเบยีง ,บา้นพกัครูสามัญ ปรับปรุงถมดิน 
ร้ือถอนหลังคา ร้ือถอนผนังเปล่ียนโครงหลังคา มุงหลังคาเมทลัซีล เปลียนเสา  ผนังคอนกรีต เปล่ียนฝ้าเพดาน  
ประตู ก้าจัดปลวกโรงเรียนหนองเรือพทิยาคม ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (21005) 21005 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภมุิทศัน์หน้าอาคารเรียน 318ล งานคอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ ์ต .
ทา่ช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย

200,000              

 (21006) 21006 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ318ล ต่อเติมหลังคากันสาดหน้าหอ้งสมุด งานโครงหลังคา  มุงหลังคาแผ่นเหล็ก  ทาสี
โรงเรียนภเูรือวิทยา ต.หนองบวั อ.ภเูรือ จ.เลย

200,000              

 (21007) 21007 ปรับปรุงหอ้งน้้านักเรียน  เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็ก ปพูืน้กระเบือ้ง งานคอนกรีต  งานผนัง เปล่ียนสุขภณัฑ์  
เปล่ียนระบบทอ่น้้า เปล่ียนประตูโรงเรียนกุดดินจี่พทิยาคม ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู

199,900              

 (21008) 21008 อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร ปรับปรุงหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนธาตุพทิยาคม ต .ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 150,000              
 (21009) 21009 ปรับปรุงโรงอาหาร งานคอนกรีต งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ ์ต .เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 149,200              
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รายการ จ านวนเงิน
 (21010) 21010 ปรับปรุงหอ้งโสตทศันูปกรณ์  เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนนาอ้อวิทยา ต .ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 150,000              
 (21011) 21011 อาคารเรียน108ล ปรับปรุงหอ้งพเิศษ งานร้ือถอนผนัง เปล่ียนผนัง งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้ งานหลังคา งานก่ออิฐ

 งานเหล็ก เปล่ียนระบบไฟฟา้ภายใน งานสุขภณัฑ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบวัล้าภู
 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (21012) 21012 ปรับปรุงหอ้งน้้านักเรียน เปล่ียนหลังคา แผ่นเหล็ก เปล่ียนประตู ปพูืน้กระเบอืง งานผนัง ทาสี เปล่ียนสุขภณัฑ์ 
เปล่ียนระบบไฟฟา้ภายใน งานคอนกรีตทางเดินโรงเรียนนาด้วงวิทยา ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

200,000              

 (21013) 21013 อาคารเรียนแบบ208ล  ปรับปรุงหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ต .เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 200,000              

 (21014) 21014 ปรับปรุงอาคารเรียน 108ล เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนรางน้้า เปล่ียนประตู หน้าต่าง 
เปล่ียนไฟฟา้ภายในโรงเรียนวังทรายขาววิทยา ต.ทรายขาว อ.วังสะพงุ จ.เลย

148,300              

 (21015) 21015 ปรับปรุงอาคารเรียน 108 เปล่ียนประตู หน้าต่าง  หอ้งส้วมนักเรียน 6ทีน่ัง่ เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนผาอินทร์
แปลงวิทยา ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย

150,000              

 (21016) 21016 ปรับปรุงอาคารหอประชุมแบบ107/27 งานร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง งานไฟฟา้ภายใน ทาสี 
โรงเรียนนาแหว้วิทยา ต.นาแหว้ อ.นาแหว้ จ.เลย

150,000              

 (21017) 21017 อาคารเรียน 108 ปรับปรุงหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเซไลวิทยาคม ต .ศรีสงคราม อ.วังสะพงุ จ.เลย 149,000              
 (21018) 21018 ปรับปรุงบา้นพกัครู ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ต .ยางหล่อ อ.ศรีบญุเรือง

 จ.หนองบวัล้าภู
200,000              

 (21019) 21019 ปรับปรุงบา้นพกันักการภารโรง ปรับพืน้ถมดิน เปล่ียนหลังคากระเบือ้งเทพืน้คอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนเสา 
เปล่ียนสุขภณัฑ์ เปล่ียนบนัไดปรับปรุงระเบยีง เปล่ียนประตู  เปล่ียนรางน้้า โรงเรียนภหูลวงวิทยา ต .ภหูอ อ.ภู
หลวง จ.เลย

197,000              

 (21020) 21020 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภมูิทศัน์ ถนนเสริมเหล็ก คสล งานคอนกรีตโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา ต .ปากหมัน อ.
ด่านซ้าย จ.เลย

149,600              

 (21021) 21021 ปรับปรุงอาคารหอประชุม100/27 เปล่ียนฝ้าเพดานหน้าเวททีาสี, ปรับปรุงหอ้งน้้านักเรียน เปล่ียนสุขภณัฑ์ งาน
ระบบน้้าภายใน งานวางทอ่น้้าทิง้ เปล่ียนกระเบือ้งปพูืน้โรงเรียนฝ่ังแดงวิทยาสรรค์ ต .ฝ่ังแดง อ.นากลาง จ.
หนองบวัล้าภู

200,000              

 (21022) 21022 ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร  ต่อเติมระเบยีงชายคางานโครงหลังคาแผ่นเหล็ก งานคอนกรีตโรงเรียนนา
แกวิทยา ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (21023) 21023 ปรับปรุงหอ้งส้วมนักเรียน 6ทีน่ัง่ รือหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กเปล่ียนประตู เปล่ียนระบบไฟฟา้ภายใน ทาสี
โรงเรียนน้้าสวยพทิยาสรรพ ์ต .น้้าสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

150,000              

 (21024) 21024 อาคารเรียนแบบ216 ค ปรับปรุงอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนนาวังศึกษาวิช ต .นาเหล่า อ.นาวัง จ.
หนองบวัล้าภู

199,800              

 (21025) 21025 ปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 เปล่ียนประตู  อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร ปรับปรุงหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง
  บา้นพกัครู เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนนากอกวิทยาคาร ต .นากอก อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (21026) 21026 ปรับปรุงร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม)โรงเรียนค้าแสนวิทยาสรรค์ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.
หนองบวัล้าภู

300,000              

 (21027) 21027 ปรับปรุงบา้นพกัครู งานโครงสร้าง เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็ก งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนกุดดู่พทิยาคม ต .กุดดู่ อ.
โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู

200,000              

 (21028) 21028 อาคารเรียนเบด็เสร็จ ก ปรับปรุงหอ้งเรียน เปล่ียนประตู ปพูืน่กระเบือ้งโรงเรียนคอนสาวิทยา ต .เชียงกลม อ.ปาก
ชม จ.เลย

150,000              

 (21029) 21029 ปรับปรุงหอ้งสมุด ทาสี ปพูืน้ไม้ เปล่ียนรางน้้าโรงเรียนทา่ล่ีวิทยา ต .ทา่ล่ี อ.ทา่ล่ี จ.เลย 200,000              



     หนา้ที ่874

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21030) 21030 อาคารเรียนเบด็เสร็จ ข เปล่ียนหลังคา  รางน้้า อาคารเรียน 216ล ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร ต .

หนองกุงแก้ว อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู
150,000              

 (21031) 21031 อาคารเรียนเบด็เสร็จ ก เปล่ียนผนัง อาคารชั่วคราวกึ่งถาวร ปกูระเบือ้ง อาคารหอ้งสมุด ทาสีโรงเรียนวังโพนงาม
วิทยา ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย

150,000              

 (21032) 21032 อาคารเรียนแบบ 316ล  เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็ก โรงเรียนหนองบวัพทิยาคาร ต .ล้าภ ูอ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

300,000              

 (21033) 21033 ปรับปรุงหอ้งโสตทศันศึกษางานปรับถมดิน  เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็ก งานโครงสร้าง งานพืน้คอนกรีต ปพูืน้
กระเบือ้งงานผนัง งานฝ้าเพดาน งานประตู งานสุขภณัฑ์ งานระบบไฟฟา้โรงเรียนหนองหนิวิทยาคม ต .หนองหนิ 
อ.หนองหนิ จ.เลย

200,000              

 (21034) 21034 บา้นพกัครู งานร้ือถอนหลังคา  พืน้ งานมุงหลังคางานฝ้าเพดาน งานไฟฟา้ ปกูระเบือ้ง ระบบไฟฟา้โรงเรียน
สุวรรณคูหาพทิยาสรรค์ ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู

200,000              

 (21035) 21035 ปรับปรุงภมูืทศัน์  งานมุงหลังคา ทาสี งานผนังโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ต .โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              

 (21036) 21036 ปรับปรุงสภาดพแวดล้อม งานโครงสร้าง งานมุงหลังคาแผ่นเหล็ก งานฝ้า โรงเรียนภกูระดึงวิทยาคม ต .ผานกเค้า 
อ.ภกูระดึง จ.เลย

200,000              

 (21037) 21037 ปรับปรุงร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นขามพทิยาคม ต .หนองบวั อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

199,500              

 (21038) 21038 อาคาร 216 ล ปรับปรุงหอ้งเรียน  ปกูระเบือ้งโรงเรียนกุดสะเทยีนวิทยาคาร ต .กุดสะเทยีน อ.ศรีบญุเรือง จ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (21039) 21039 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนกุนนทรุีทธารามวิทยาคม ต .ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21040) 21040 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนศรีพฤฒา ต .สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21041) 21041 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภมูิ ต .สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.

กรุงเทพมหานคร
200,000              

 (21042) 21042 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้หอ้งเรียนโรงเรียนบางกะป ิต .คลองจั่น อ.บางกะป ิจ.กรุงเทพมหานคร 300,000              
 (21043) 21043 ปรับปรุงหอ้งเรียน 632โรงเรียนหอวัง ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 300,000              
 (21044) 21044 ปรับปรุงหอ้งเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา ๒ ต.สามวาตะวันออก อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 300,000              

 (21045) 21045 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า เพดาน ประตูหอ้งเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.
กรุงเทพมหานคร

300,000              

 (21046) 21046 ปรับปรุงซ่อมแซมปกูระเบือ้งพืน้หอ้งเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร ต .คลองกุ่ม อ.บงึกุ่ม จ.
กรุงเทพมหานคร

300,000              

 (21047) 21047 ปรับปรุงหอ้งเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 300,000              
 (21048) 21048 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร 9 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ต.คลองถนน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 300,000              
 (21049) 21049 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งดนตรีโรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบ้าเพญ็ ต .มีนบรีุ อ.มีนบรีุ จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21050) 21050 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้หอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนราชวินิตบางเขน ต .ทุง่สองหอ้ง อ.หลักส่ี จ.

กรุงเทพมหานคร
200,000              

 (21051) 21051 ปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ต .พระโขนงเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21052) 21052 ปรับปรุงหอ้งเรียนศิลปะโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา จ.

กรุงเทพมหานคร
300,000              

 (21053) 21053 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนวิทยาศาสตร์และซ่อมแซมครุภณัฑ์หอ้งสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) ต.
วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร

299,300              



     หนา้ที ่875

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21054) 21054 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ต .คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบงั จ.

กรุงเทพมหานคร
300,000              

 (21055) 21055 ปรับปรุงหอ้งคหกรรมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ต .บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 300,000              
 (21056) 21056 ปรับปรุงหอ้งโสตทศันศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ต .สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 300,000              
 (21057) 21057 ปรับปรุงหอ้งวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาหอ้งแนะแนวและหอประชุมโรงเรียนพรตพทิย

พยัต ต.ลาดกระบงั อ.ลาดกระบงั จ.กรุงเทพมหานคร
299,800              

 (21058) 21058 ปรับปรุงหอ้งศูนย์ปฎบิติัการวิชาสังคมศึกษาโรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี ต .ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 300,000              
 (21059) 21059 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ต .ทุง่วัดดอน อ.สาธร จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21060) 21060 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียนโรงเรียนสุขุมนวพนัธ์อุปถัมภ ์ต .คลองกุ่ม อ.บงึกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21061) 21061 ปรับปรุงหอ้งน้้านักเรียน งานร้ือถอน งานพืน้ งานผนัง งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) ๔ ต.ล้า

ต้อยต่ิง อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร
200,000              

 (21062) 21062 งานท้าตาข่ายเสริมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนราชด้าริ ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21063) 21063 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียนโรงเรียนเทพลีลา ต.หวัหมาก อ.บางกะป ิจ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21064) 21064 ปรับปรุงหอ้งน้้าชายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ ต.ล้าผักชี อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21065) 21065 ปรับปรุงพืน้ผิวลานกิจกรรมโรงเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ต .ทา่แร้ง อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              

 (21066) 21066 ปรับปรุงหอ้งน้้าอาคาร 418 คโรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21067) 21067 ปรับปรุงหอ้งน้้าครูโรงเรียนปทมุคงคา ต .คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21068) 21068 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวหน้าโรงเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21069) 21069 ปรับปรุงหอ้งส้วมนักเรียนชายโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.

กรุงเทพมหานคร
200,000              

 (21070) 21070 ปรับปรุงหอ้งน้้านักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21071) 21071 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูร้ัวโรงเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั ต .ยานนาวา อ.สาธร จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21072) 21072 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ต.สายไหม อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21073) 21073 ปรับปรุงพืน้ทีด้่านหลังอาคาร 3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา ต.หว้ยขวาง อ.หว้ยขวาง จ.

กรุงเทพมหานคร
300,000              

 (21074) 21074 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ้ารุง ต .สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 300,000              

 (21075) 21075 ปรับปรุงหอ้งน้้าในหอ้งประชุมเพชรรัตน์โรงเรียนสายน้้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ ์ฯ ต .คลองเตย อ.คลองเตย จ.
กรุงเทพมหานคร

300,000              

 (21076) 21076 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟตุบอลและสนามเปตองโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ต .กระทุม่ราย อ.หนองจอก จ.
กรุงเทพมหานคร

300,000              

 (21077) 21077 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอ์ุปถัมภ)์ ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21078) 21078 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและเดินทอ่ประปา ตึก 2โรงเรียนพทุธจักรวิทยา ต.ส่ีพระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 139,400              

 (21079) 21079 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งธนาคารโรงเรียนโรงเรียนเศรษฐบตุรบ้าเพญ็ ต .มีนบรีุ อ.มีนบรีุ จ.กรุงเทพมหานคร 300,000              
 (21080) 21080 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียนโรงเรียนลาดปลาเค้าพทิยาคม ต .ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 200,000              
 (21081) 21081 ปรับปรุงซ่อมแซมเวทแีละทาสีอาคารเอนกประสงค์ และทาสีอาคารอุตสาหกรรมโรงเรียนจันทร์หุน่บ้าเพญ็ ต .สาม

เสนนอก อ.หว้ยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร
199,800              

 (21082) 21082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) ๒ ต.คลองกุ่ม อ.บงึกุ่ม จ.
กรุงเทพมหานคร

300,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21083) 21083 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในหอ้งเรียนโรงเรียนสารวิทยา ต .เสนานิคม อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 300,000              
 (21084) 21084 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนมัธยมวัดบงึทองหลาง ต .คลองจั่น อ.บงึกุ่ม จ.

กรุงเทพมหานคร
200,000              

 (21085) 21085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนอาคารประกอบโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ต .บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.
กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (21086) 21086 ปรับปรุงหอ้งหอ้งน้้านักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ต .สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.
กรุงเทพมหานคร

300,000              

 (21087) 21087 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั ต .คลองสองต้นนุน่ อ.
ลาดกระบงั จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (21088) 21088 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารคหกรรมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ ์ต .มหาพฤฒา
ราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร

200,000              

 (21089) 21089 ปรับปรุงเปล่ียนหลังคากระเบือ้งเปน็หลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ต.ยานนาวา อ.สาธร จ.
กรุงเทพมหานคร

299,200              

 (21090) 21090 ปรับปรุงเปล่ียนหลังคากระเบือ้งเปน็หลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.
กรุงเทพมหานคร

300,000              

 (21091) 21091 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารส้านักงานโรงเรียนสพม.2 ต.สามเสนนอก อ.หว้ยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 300,000              
 (21092) 21092 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ฝ้า เพดานโรงเรียนแสงอร่ามพทิยาคม ต .กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 150,000              
 (21093) 21093 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน พืน้โรงเรียนเชียงพงัพฒันวิช ต .นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 146,600              
 (21094) 21094 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน พืน้โรงเรียนทุง่ฝนพฒันศึกษา ต .ทุง่ฝน อ.ทุง่ฝน จ.อุดรธานี 200,000              
 (21095) 21095 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  พืน้โรงเรียนหนองหานวิทยา ต .หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 300,000              
 (21096) 21096 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  พืน้โรงเรียนหนองยางชุมพทิยาคม ต .หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 150,000              
 (21097) 21097 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน พืน้ ประตู หน้าต่างโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี ต.เชียงพณิ อ.เมืองอุดรธานี 

จ.อุดรธานี
150,000              

 (21098) 21098 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ฝ้า เพดาน ผนัง ทาสีโรงเรียนหนองแดงวิทโยดม ต .หนองหว้า อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 150,000              

 (21099) 21099 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  พืน้โรงเรียนสามัคคีพทิยาคาร ต .สามัคคี อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 150,000              
 (21100) 21100 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน พืน้โรงเรียนทุง่ฝนวิทยาคาร ต .ทุง่ฝน อ.ทุง่ฝน จ.อุดรธานี 200,000              
 (21101) 21101 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน พืน้โรงเรียนอุดรพชิัยรักษพ์ทิยา ต .หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 300,000              
 (21102) 21102 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน พืน้โรงเรียนอุดรพฒันศึกษา ต .นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 100,000              
 (21103) 21103 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษ  บา้นพกัครู หลังคา โรงเรียนหว้ยเกิ้งพทิยาคาร ต .หว้ยเกิ้ง อ.กุมภวาป ีจ.

อุดรธานี
200,000              

 (21104) 21104 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษ  ประตู หน้าต่างกรอบบานอลูมิเนียมโรงเรียนตาดทองพทิยาคม ต .ตาดทอง อ.
ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

150,000              

 (21105) 21105 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษ  พืน้ ทาสีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ต .ทา่ล่ี อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 150,000              
 (21106) 21106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ประตู /ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนจอมศรีพทิยาคาร ต .จอม

ศรี อ.เพญ็ จ.อุดรธานี
150,000              

 (21107) 21107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคาโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ต .ทบักุง อ.หนองแสง จ.
อุดรธานี

200,000              

 (21108) 21108 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ผนัง ประตูโรงเรียนนาไหมพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก ต .นาไหม อ.
บา้นดุง จ.อุดรธานี

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21109) 21109 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคาโรงเรียนเชียงหวางพทิยาคาร ต .เชียงหวาง อ.เพญ็ จ.

อุดรธานี
150,000              

 (21110) 21110 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้โรงเรียนจ้าปาโมงวิทยาคาร ต .จ้าปาโมง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              

 (21111) 21111 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้โรงเรียนพบิลูย์รักษพ์ทิยา ต .บา้นแดง อ.พบิลูย์รักษ ์จ.อุดรธานี 200,000              

 (21112) 21112 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้โรงเรียนโนนสูงพทิยาคาร ต .โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 200,000              

 (21113) 21113 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนโพนสูงพฒันศึกษา ต .โพนสูง อ.ไชย
วาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (21114) 21114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคา ฝ้า พืน้โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ต .ทมนางาม อ.โนน
สะอาด จ.อุดรธานี

150,000              

 (21115) 21115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ทาสีโรงเรียนภพูานวิทยา ต .ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 150,000              
 (21116) 21116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนสตรีราชินูทศิ ต .หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 300,000              

 (21117) 21117 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคา ฝ้า เพดานหน้าต่าง พืน้โรงเรียนบา้นดุงวิทยา ต .ศรีสุทโธ 
อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี

300,000              

 (21118) 21118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ โรงเรียนค้ายางพทิยา ต .ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 150,000              
 (21119) 21119 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคา พืน้โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม ต .หนองนาค้า อ.เมือง

อุดรธานี จ.อุดรธานี
150,000              

 (21120) 21120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคา ฝ้า ผนังโรงเรียนยิ่งยวดพทิยานุกูล ต .บา้นยวด อ.สร้าง
คอม จ.อุดรธานี

150,000              

 (21121) 21121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฝ้า เพดาน ประตู พืน้ ทาสี โถส้วมโรงเรียนสามพาดพทิยาคาร ต .
หว้ยสามพาด อ.ประจักษศิ์ลปาคม จ.อุดรธานี

150,000              

 (21122) 21122 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคาโรงเรียนกุมภวาป ีต .กุมภวาป ีอ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 300,000              
 (21123) 21123 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ผนัง ประตู โรงเรียนไชยวานวิทยา ต .ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.

อุดรธานี
199,900              

 (21124) 21124 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ผนัง ทาสีโรงเรียนน้้าโสมพทิยาคม ต .นางัว อ.น้้าโสม จ.
อุดรธานี

200,000              

 (21125) 21125 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ทาสีโรงเรียนกุมภวาปพ์ทิยาสรรค์ ต .พนัดอน อ.กุมภวาป ีจ.
อุดรธานี

149,600              

 (21126) 21126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ/ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม หลังคา พืน้ ทาสี โรงเรียนกุดจับประชา
สรรค์ ต.เมืองเพยี อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

200,000              

 (21127) 21127 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ประตู ทาสีโรงเรียนประจักษศิ์ลปาคาร ต .หนองบวั อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี

300,000              

 (21128) 21128 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ โถส้วม อ่างล้างหน้า ก๊อกน้้าโรงเรียนนิคมสงเคราะหว์ิทยา ต .
นิคมสงเคราะห ์อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

149,200              

 (21129) 21129 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฝ้า เพดาน ประตู กระดาน ช่องตาข่ายโรงเรียนเพญ็พทิยาคม ต .
เพญ็ อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

200,000              

 (21130) 21130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฝ้า เพดาน ผนัง ประตูโรงเรียนเสอเพลอพทิยาคม ต .เสอเพลอ อ.
กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21131) 21131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ กรงเหล็กดัดโรงเรียนอุดรพทิยานุกูล 2 ต.บา้นจั่น อ.เมือง

อุดรธานี จ.อุดรธานี
150,000              

 (21132) 21132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ผนัง ประตู หน้าต่าง พืน้โรงเรียนหนองหวัคูปวงประชานุเคราะห ์
ต.หนองหวัคู อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี

200,000              

 (21133) 21133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฝ้า เพดาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการอุดรธานี ต .บา้น
ผือ อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี

200,000              

 (21134) 21134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ทาสีโรงเรียนราชินูทศิ 2 ต.บา้นจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 150,000              

 (21135) 21135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ประตู หน้าต่าง โถชักโครก อ่างล้างมือ กระจกเงาโรงเรียนกู่
แก้ววิทยา ต.บา้นจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

200,000              

 (21136) 21136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคา ฝ้า เพดาน ประตู หน้าต่าง ช่องตาข่ายโรงเรียนสร้างคอม
วิทยา ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

200,000              

 (21137) 21137 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา ต.บา้นชัย อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 150,000              
 (21138) 21138 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนโรงเรียนหนองวัวซอพทิยาคม ต .โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 200,000              
 (21139) 21139 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ต.บา้นตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 148,800              
 (21140) 21140 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวโรงเรียนศรีธาตุพทิยาคม ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 200,000              
 (21141) 21141 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวโรงเรียนสุมเส้าพทิยาคาร ต.สุมเส้า อ.เพญ็ จ.อุดรธานี 200,000              
 (21142) 21142 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวโรงเรียนยูงทองพทิยาคม ต .นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 200,000              
 (21143) 21143 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนโรงเรียนอุดรธานีพทิยาคม ต .กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 198,800              
 (21144) 21144 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนโรงเรียนโนนสะอาดพทิยาสรรค์ ต .โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 200,000              
 (21145) 21145 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนโรงเรียนสามพร้าววิทยา ต .สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 196,000              
 (21146) 21146 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ ทาสีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคม ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 150,000              

 (21147) 21147 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ต .วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 200,000              
 (21148) 21148 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนโรงเรียนดงเย็นพทิยาคาร ต .ดงเย็น อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 196,000              
 (21149) 21149 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนอุดรพทิยานุกูล ต .หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.

อุดรธานี
300,000              

 (21150) 21150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคา ฝ้า เพดานโรงเรียนภพูระบาทวิทยา ต .เมืองพาน อ.บา้น
ผือ จ.อุดรธานี

100,000              

 (21151) 21151 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนอุดรพฒันาการ ต .บา้นจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 200,000              

 (21152) 21152 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้โรงเรียนประจักษศิ์ลปาคม ต .นาม่วง อ.ประจักษศิ์ลปาคม จ.
อุดรธานี

150,000              

 (21153) 21153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้โรงเรียนบา้นเชียงวิทยา ต .บา้นเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 200,000              

 (21154) 21154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา ต .บา้นจันทน์ อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 150,000              

 (21155) 21155 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน หลังคาโรงเรียนสพม .20 ต.บา้นจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 300,000              
 (21156) 21156 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวสนามกีฬาฟตุบอลโรงเรียนปทมุเทพวิทยาคาร ต .โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 300,000              
 (21157) 21157 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนหนิโงมพทิยาคม ต .หนิโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 150,000              



     หนา้ที ่879

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21158) 21158 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเวียงค้าวิทยาคาร ต .เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 150,000              

 (21159) 21159 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน และหอ้งเรียนพเิศษโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ต .หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย
 จ.หนองคาย

200,000              

 (21160) 21160 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการคหกรรมโรงเรียนพระธาตุบงัพวนวิทยา ต .พระธาตุบงัพวน อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย

150,000              

 (21161) 21161 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา ต .ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย

95,900                

 (21162) 21162 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนทา่บอ่ ต .ทา่บอ่ อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย 200,000              
 (21163) 21163 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนทา่บอ่พทิยาคม ต .กองนาง อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย 150,000              
 (21164) 21164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนถ่อนวิทยา ต .บา้นถ่อน อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย 150,000              
 (21165) 21165 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการอุตสาหกรรมโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ต .โคกคอน อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย 200,000              
 (21166) 21166 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนหนองนางพทิยาคม ต .หนองนาง อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย 150,000              
 (21167) 21167 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการศิลปศึกษาโรงเรียนพานพร้าว ต .พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 200,000              
 (21168) 21168 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนพระพทุธบาทวิทยาคม ต .พระพทุธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 150,000              
 (21169) 21169 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งนาฎศิลปโ์รงเรียนโนนค้าพทิยาคม ต .ค้าแก้ว อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ 150,000              
 (21170) 21170 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ต .หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 150,000              
 (21171) 21171 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด E-Libraryโรงเรียนบงึกาฬ ต.บงึกาฬ อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 300,000              
 (21172) 21172 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ต .หนองเข็ง อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 150,000              
 (21173) 21173 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการอุตสาหกรรมโรงเรียนสังคมวิทยา ต .แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 200,000              
 (21174) 21174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนนาสวรรค์พทิยาคม ต .นาสวรรค์ อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 200,000              
 (21175) 21175 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ต .โนนสมบรูณ์ อ.บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 150,000              
 (21176) 21176 ปรับปรุงลานเอนกประสงค์โรงเรียนเซกา ต.เซกา อ.เซกา จ.บงึกาฬ 200,000              
 (21177) 21177 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์โรงเรียนวังม่วงพทิยาคม ต .บา้นม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย 150,000              
 (21178) 21178 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานและหอประชุมโรงเรียนหนองหิง้พทิยา ต .ทา่กกแดง อ.เซกา จ.บงึกาฬ 150,000              
 (21179) 21179 ปรับซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษโรงเรียนประชานิมิตพทิยานุกูล ต .ทา่สะอาด อ.เซกา จ.บงึกาฬ 150,000              
 (21180) 21180 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์โรงเรียนเหล่าคามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก ต .น้้าจั้น อ.เซกา จ.บงึกาฬ 150,000              
 (21181) 21181 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนภทูอกวิทยา ต .นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บงึกาฬ 150,000              
 (21182) 21182 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนน้้าสวยวิทยา ต .สระ

ใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
200,000              

 (21183) 21183 ปรับปรุงลานสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ต .บา้น
ต้อง อ.เซกา จ.บงึกาฬ

150,000              

 (21184) 21184 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบงึโขงหลงวิทยาคม ต .บงึโขงหลง อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ 200,000              
 (21185) 21185 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนฝางพทิยาคม ต .บา้นฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 150,000              
 (21186) 21186 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ต .

โสกก่าม อ.เซกา จ.บงึกาฬ
150,000              

 (21187) 21187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนโพธิ์ตากพทิยาคม ต .โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 200,000              
 (21188) 21188 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนทา่ดอกค้าวิทยาคม ต .ทา่ดอกค้า อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ 150,000              
 (21189) 21189 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์โรงเรียนหนองยองพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก ต .หนองยอง อ.ปาก

คาด จ.บงึกาฬ
150,000              

 (21190) 21190 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์โรงเรียนชุมพลโพนพสัิย ต .จุมพล อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 300,000              



     หนา้ที ่880

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21191) 21191 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบุง่คล้านคร ต.บุง่คล้า อ.บุง่คล้า จ.บงึกาฬ 200,000              
 (21192) 21192 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสมสนุกพทิยาคม ต .สมสนุก อ.ปากคาด จ.บงึกาฬ 150,000              
 (21193) 21193 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งดนตรีนาฏศิลปโ์รงเรียนเซิมพทิยาคม ต .เซิม อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 200,000              
 (21194) 21194 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนนาดีพทิยาคม ต .นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 150,000              
 (21195) 21195 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาฟตุบอลโรงเรียนปากสวยพทิยาคม ต .วัดหลวง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 200,000              
 (21196) 21196 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนวังหลวงพทิยาสรรพ ์ต .วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 200,000              
 (21197) 21197 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการภาษาต่างประเทศโรงเรียนพรเจริญวิทยา ต .พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ 200,000              
 (21198) 21198 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา ต.นาหนัง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              
 (21199) 21199 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนประชาบดีพทิยาคม ต .โพนแพง อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 200,000              
 (21200) 21200 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนหนองหวัช้างวิทยา ต .หนองหวัช้าง อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ 200,000              
 (21201) 21201 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนกุดบงพทิยาคาร ต .กุดบง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 200,000              
 (21202) 21202 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์โรงเรียนพระบาทนาสิงหพ์ทิยาคม ต .พระบาทนาสิงห ์อ.รัตนวาป ี

จ.หนองคาย
150,000              

 (21203) 21203 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ต .ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บงึกาฬ 200,000              
 (21204) 21204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ ต .เหล่าต่างค้า อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              
 (21205) 21205 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนโซ่พสัิยพทิยาคม ต .โซ่ อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ 200,000              
 (21206) 21206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ ต .หนองพนัทา อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ 150,000              

 (21207) 21207 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนศรีชมภวูิทยา ต .ศรีชมภ ู
อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ

200,000              

 (21208) 21208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนศรีส้าราญวิทยาคม ต .ศรีส้าราญ อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ 150,000              
 (21209) 21209 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนปากคาดพทิยาคม ต .ปากคาด อ.ปากคาด จ.บงึกาฬ 200,000              
 (21210) 21210 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในส้านักงานโรงเรียนสพม .21 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง

หนองคาย จ.หนองคาย
300,000              

 (21211) 21211 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัวส้านักงาน รางระบายน้้าโรงเรียนสพม .22 ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 270,300              
 (21212) 21212 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี ประตู หน้าต่างโรงเรียนดงหลวงวิทยา ต .ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 200,000              
 (21213) 21213 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ต .บา้นเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 150,000              
 (21214) 21214 ปรับปรุงซ่อมแซม  งานประตูกระจก หน้าต่างกระจก งานฝ้าเพดานโรงเรียนรามราชพทิยาคม ต .รามราช อ.ทา่อุ

เทน จ.นครพนม
150,000              

 (21215) 21215 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้ง งานหลังคาโรงเรียนนาวาราชกิจพทิยานุสรณ์ ต .บา้นโคก อ.เมืองมุกดาหาร 
จ.มุกดาหาร

149,700              

 (21216) 21216 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนพลังราษฎร์พทิยาสรรพ ์ต .บา้นเปา้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 150,000              

 (21217) 21217 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสีโรงเรียนปลาปากวิทยา ต .ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 200,000              
 (21218) 21218 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเทพืน้ งานโครงหลังคาโรงเรียนมุกดาหาร ต .มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 300,000              
 (21219) 21219 ปรับปรุงซ่อมแซม งานประตู งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนทา่จ้าปาวิทยา ต .ทา่จ้าปา อ.ทา่อุเทน จ.

นครพนม
150,000              

 (21220) 21220 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี  งานโครงหลังคา โรงเรียนค้อวิทยาคม ต .บา้นค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 200,000              
 (21221) 21221 ปรับปรุงซ่อมแซม งานผนังโรงเรียนนาหว้าพทิยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห)์ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.

นครพนม
200,000              

 (21222) 21222 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนหนองบอ่วิทยานุกูล ต .หนองบอ่ อ.นาแก จ.นครพนม 150,000              



     หนา้ที ่881

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21223) 21223 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนแวงใหญ่พทิยาสรรค์ ต .หนองแวง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 150,000              
 (21224) 21224 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ต .ค้าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 150,000              
 (21225) 21225 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนดอนเสียวแดงพทิยาคม ต .บา้นเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม 149,700              
 (21226) 21226 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคาโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ต .นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 150,000              
 (21227) 21227 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนดงมอนวิทยาคม ต .ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 150,000              
 (21228) 21228 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ต .พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 200,000              
 (21229) 21229 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นแพงพทิยาคม ต .บา้นแพง อ.บา้นแพง จ.นครพนม 200,000              
 (21230) 21230 ปรับปรุงซ่อมแซม  งานปพูืน้กระเบือ้ง งานประตูโรงเรียนชัยปญัญาวิทยานุสรณ์ ต .บา้นค้อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 150,000              

 (21231) 21231 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสามผงวิทยาคม ต .สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 150,000              
 (21232) 21232 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนร่มเกล้าพทิยาสรรค์ ต .ร่มเกล้า อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 150,000              
 (21233) 21233 ปรับปรุงซ่อมแซม งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนนาทมวิทยา ต .นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 200,000              
 (21234) 21234 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้ง งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล ต .พุม่แก อ.นาแก จ.

นครพนม
100,000              

 (21235) 21235 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคาโรงเรียนลังกาพทิยาคม ต .โพนทอง อ.บา้นแพง จ.นครพนม 150,000              
 (21236) 21236 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ต .หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 150,000              
 (21237) 21237 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ ต .ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 200,000              
 (21238) 21238 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ต .หนองแวง อ.บา้นแพง จ.นครพนม 150,000              
 (21239) 21239 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา 1 นครพนม ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 200,000              

 (21240) 21240 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนโพนแพงพทิยาคม ต .โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 149,000              
 (21241) 21241 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวังยางวิทยาคม ต .วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 150,000              
 (21242) 21242 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้กระเบือ้ง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนดงดาวแจ้งพฒันศึกษา ต .นาขาม

 อ.เรณูนคร จ.นครพนม
150,000              

 (21243) 21243 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ต .หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 150,000              
 (21244) 21244 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้ง งานฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นผ้ึงวิทยาคม ต .บา้นผ้ึง อ.

เมืองนครพนม จ.นครพนม
200,000              

 (21245) 21245 ปรับปรุงซ่อมแซม งานซ่อมแซมถนนโรงเรียนวัดบงึเหล็ก ต .ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 150,000              
 (21246) 21246 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้าง งานหลังคา งานถมดินโรงเรียนธาตุพนม ต .ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 200,000              
 (21247) 21247 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร ต .นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 150,000              

 (21248) 21248 ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 200,000              
 (21249) 21249 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ต .ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 150,000              
 (21250) 21250 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานโครงสร้างโรงเรียนหนองซนพทิยาคม ต .หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 150,000              
 (21251) 21251 ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนนาถ่อนพฒันา ต .นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 150,000              
 (21252) 21252 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้ง งานฝ้าเพดานโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ต .บา้นผ้ึง อ.เมืองนครพนม จ.

นครพนม
150,000              

 (21253) 21253 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ต .บา้นแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 200,000              
 (21254) 21254 ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมถนนโรงเรียนนวมินทราชูทศิ อีสาน ต .มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 200,000              
 (21255) 21255 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี งานปพูืน้กระเบือ้ง งานประตูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ต .โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.

มุกดาหาร
150,000              



     หนา้ที ่882

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21256) 21256 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม ต .นาราชควาย อ.เมืองนครพนม 

จ.นครพนม
200,000              

 (21257) 21257 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหน้าต่าง โรงเรียนพะทายพทิยาคม ต .พะทาย อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม 200,000              
 (21258) 21258 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปรับพืน้โรงเรียนค้าชะอีพทิยาคม ต .ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 150,000              
 (21259) 21259 ปรับปรุงซ่อมแซม งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ต .มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 150,000              
 (21260) 21260 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียนผ่ึงแดดวิทยาคาร ต .ผ่ึงแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 200,000              
 (21261) 21261 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้ง ฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นข่าพทิยาคม ต .บา้นข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 150,000              
 (21262) 21262 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนค้าชะอีวิทยาคาร ต .น้้าเทีย่ง อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 200,000              
 (21263) 21263 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนนาเด่ือพทิยาคม ต .นาเด่ือ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 150,000              
 (21264) 21264 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ต .อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 200,000              
 (21265) 21265 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนค้าเตยอุปถัมภ ์ต .ค้าเตย อ.เมืองนครพนม 

จ.นครพนม
200,000              

 (21266) 21266 ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน และปา้ยโรงเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พทิยาคม ต .หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.
นครพนม

150,000              

 (21267) 21267 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ต .หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร

200,000              

 (21268) 21268 ปรับปรุงซ่อมแซม งานผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ต .กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 200,000              
 (21269) 21269 ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมรางระบายน้้าโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ต .ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 300,000              
 (21270) 21270 ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมรางระบายน้้า ซ่อมแซมถนนโรงเรียนปยิะมหาราชาลัย ต .ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.

นครพนม
200,000              

 (21271) 21271 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ต .บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร

200,000              

 (21272) 21272 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานผนังโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม ต .กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 150,000              
 (21273) 21273 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนอุดมพฒันศึกษา ต .เหล่าพฒันา อ.นาหว้า จ.

นครพนม
150,000              

 (21274) 21274 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนอุเทนพฒันา ต .โนนตาล อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม 200,000              
 (21275) 21275 ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมถนนโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พฒันา ต .โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 200,000              
 (21276) 21276 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหอ้งเรียน ฝ้าเพดาน งานไฟฟา้โรงเรียนค้าสร้อยพทิยาสรรค์ ต .นากอก อ.นิคมค้าสร้อย จ.

มุกดาหาร
200,000              

 (21277) 21277 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้ งานประตู หน้าต่างโรงเรียนเชียงยืนวิทยา ต .เวินพระบาท อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม 150,000              
 (21278) 21278 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน งานไฟฟา้โรงเรียนนาแกพทิยาคม ต .นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 200,000              
 (21279) 21279 ปรับปรุงซ่อมแซม งานซ่อมแซมร้ัว งานทาสีโรงเรียนดอนตาลวิทยา ต .ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 200,000              
 (21280) 21280 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนโชคชัยวิทยา ต .โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 150,000              

 (21281) 21281 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนอุดมวิทย์ ต .นาอุดม อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 150,000              
 (21282) 21282 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเหล็ก งานทาสีโรงเรียนผาเทบิวิทยา ต .บา้นแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 150,000              
 (21283) 21283 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนค้าปา่หลายสรรพวิทย์ ต .ค้าปา่หลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 150,000              

 (21284) 21284 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนค้าบกวิทยาคาร ต .ค้าบก อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 150,000              
 (21285) 21285 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนนาค้าราษฎร์รังสรรค์ ต .นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 150,000              
 (21286) 21286 ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมถนนโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภเิษก ต .กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 150,000              



     หนา้ที ่883

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21287) 21287 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเหล่าประชาอุทศิ ต .เหล่าสร้างถ่อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 150,000              
 (21288) 21288 ปรับปรุงซ่อมแซม งานถมดิน ปรับพืน้ทีโ่รงเรียนไชยบรีุวิทยาคม ต .ไชยบรีุ อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม 150,000              
 (21289) 21289 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ต .บางทรายใหญ่ อ.เมือง

มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
200,000              

 (21290) 21290 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม ต .ไฮหย่อง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 200,000              

 (21291) 21291 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานหลังคาโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร

150,000              

 (21292) 21292 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานทาสีโรงเรียนนิคมน้้าอูนเจริญวิทยา ต .หนองปลิง อ.นิคมน้้า
อูน จ.สกลนคร

150,000              

 (21293) 21293 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานผนัง  งานทาสี  งานพืน้โรงเรียนบา้นม่วงพทิยาคม ต .ม่วง อ.
บา้นม่วง จ.สกลนคร

200,000              

 (21294) 21294 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานทาสีโรงเรียนค้าตากล้าราชประชาสงเคราะห ์ต .ค้าตากล้า อ.
ค้าตากล้า จ.สกลนคร

200,000              

 (21295) 21295 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานผนัง  งานประตู -หน้าต่าง  งานพืน้โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

300,000              

 (21296) 21296 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต .บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.
สกลนคร

150,000              

 (21297) 21297 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสี  งานพืน้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

200,000              

 (21298) 21298 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานทาสีโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ต .ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.
สกลนคร

200,000              

 (21299) 21299 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานทาสีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ต .พรรณา อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร

200,000              

 (21300) 21300 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานทาสีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ต .ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร

300,000              

 (21301) 21301 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานทาสีโรงเรียนสว่างแดนดิน ต .สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน 
จ.สกลนคร

300,000              

 (21302) 21302 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา ต .ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 150,000              

 (21303) 21303 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานร้ือถอน  งานมุงหลังคาโรงเรียนอากาศอ้านวยศึกษา ต .
อากาศ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร

200,000              

 (21304) 21304 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานร้ือถอน  ประตู -หน้าต่าง งานผนัง  งานพืน้  โรงเรียนวาริช
วิทยา ต.วาริชภมูิ อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร

150,000              

 (21305) 21305 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้  งานซ่อมแซมสภาพแวดร้อมและบรรยากาศภายใน
โรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ต.ขมิน้ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

200,000              

 (21306) 21306 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานหลังคา  งานผนัง  งานพืน้โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ต .โคกสี
 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

200,000              

 (21307) 21307 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานหลังคา  งานผนัง  งานทาสี  งานพืน้ ปรับปรุงภมูิทศัน์
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

200,000              



     หนา้ที ่884

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21308) 21308 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานหลังคา  งานทาสี  งานสุขภณัฑ์โรงเรียนกุดเรือค้าพทิยาคาร 

ต.กุดเรือค้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
200,000              

 (21309) 21309 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานประตู-หน้าต่าง  งานพืน้โรงเรียนช้างมิง่พทิยานุกูล ต .ช้างมิง่ 
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

150,000              

 (21310) 21310 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานร้ือถอน  งานประตู -หน้าต่าง   งานผนังโรงเรียนบา้นบวั
ราษฎร์บ้ารุง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

150,000              

 (21311) 21311 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานผนัง  งานประตูหน้าต่างโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ต .ค้าบอ่ อ.
วาริชภมูิ จ.สกลนคร

200,000              

 (21312) 21312 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานทาสีโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ต .หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน
 จ.สกลนคร

200,000              

 (21313) 21313 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานประตู-หน้าต่าง  งานทาสี งานพืน้โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพทิยา
คม ต.หนองกวั่ง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร

150,000              

 (21314) 21314 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนทา่สงครามวิทยา ต .ทา่ก้อน อ.อากาศอ้านวย จ.
สกลนคร

150,000              

 (21315) 21315 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนเจริญศิลปศึ์กษา (โพธิ์ค้านุสรณ์) ต.เจริญศิลป ์อ.
เจริญศิลป ์จ.สกลนคร

200,000              

 (21316) 21316 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานหลังคา  งานประตู -หน้าต่าง  งานผนัง  งานบนัได  โรงเรียน
มัธยมวาริชภมูิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร

200,000              

 (21317) 21317 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานหลังคา  งานฝ้าเพดานและแผงบงัแดด  งานประตู -หน้าต่าง  
งานสุขภณัฑ์ งานพืน้  งานร้ือถอน  โรงเรียนด่านม่วงค้าพทิยาคม ต .ด่านม่วงค้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

150,000              

 (21318) 21318 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานหลังคา  งานผนัง  งานทาสีโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ต .
แพด อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร

150,000              

 (21319) 21319 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานหลังคา  งานประตู -หน้าต่าง  งานสุขภณัฑ์โรงเรียนกุดบาก
พฒันาศึกษา ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

200,000              

 (21320) 21320 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานทาสี  งานผนัง  งานพืน้  งานสุขภณัฑ์ งานกระจก งาน
สุขาภบิาล  โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ต .อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

200,000              

 (21321) 21321 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานทาสี  งานพืน้โรงเรียนภริูทตัต์วิทยา ต .นาใน อ.พรรณานิคม 
จ.สกลนคร

150,000              

 (21322) 21322 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานหลังคา  งานร้ือถอนโรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา ต .ธาตุเชิง
ชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

200,000              

 (21323) 21323 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานประตู-หน้าต่าง  งานผนังโรงเรียนแวงพทิยาคม ต .แวง อ.
สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

200,000              

 (21324) 21324 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานร้ือถอน งานหลังคา  งานฝ้าเพดาน  งานประตู -หน้าต่าง  
งานทาสี  งานพืน้  โรงเรียนทา่แร่ศึกษา ต .ทา่แร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (21325) 21325 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ   ง่านหลังคา  งานร้ือถอนโรงเรียนโพนงามศึกษา ต .โพนงาม อ.
อากาศอ้านวย จ.สกลนคร

200,000              

 (21326) 21326 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานหลังคา  งานพืน้โรงเรียนค้าเพิม่พทิยา ต .โคกภ ูอ.ภพูาน จ.
สกลนคร

200,000              

 (21327) 21327 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนหนองแวงวิทยา ต .หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.
สกลนคร

150,000              



     หนา้ที ่885

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21328) 21328 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ต .ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร

 จ.สกลนคร
300,000              

 (21329) 21329 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนล้าปลาหางวิทยา ต .ต้นผ้ึง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 150,000              

 (21330) 21330 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนทา่นผู้หญิงจันทมิาพึง่บารมี ต .สร้างค้อ อ.ภพูาน 
จ.สกลนคร

150,000              

 (21331) 21331 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานผนัง  งานประตู -หน้าต่าง  งานผนัง  งานทาสี  งานพืน้
โรงเรียนเต่างอยพฒันศึกษา ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร

200,000              

 (21332) 21332 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน  งานผนัง  งานพืน้  งานสุขภณัฑ์  งานเดินทอ่น้้าดี 
 งานเดินทอ่น้้าโสโครกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงครองรา ต.พงัขว้าง อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร

150,000              

 (21333) 21333 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานฝ้าเพดาน  งานทาสี  งานพืน้โรงเรียนร่มเกล้า ต .ตองโขบ อ.
โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

200,000              

 (21334) 21334 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้  งานสุขภณัฑ์โรงเรียนโพนพทิยาคม ต .บา้นโพน อ.โพน
นาแก้ว จ.สกลนคร

150,000              

 (21335) 21335 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  สนาม  ร้ัว  และอื่นๆ (สภาพแวดล้อมและบรรยากาศฯ)โรงเรียนสพม.23 ต.ธาตุเชิงชุม
 อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

300,000              

 (21336) 21336 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียน : (ปรับปรุงถนนทางเดิน)
 - คอนกรีตบล็อคซีเมนต์ 445 ตร.ม.
 - ทราบหยาบ 3 ลบ.ม.โรงเรียนกมลาไสย ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

200,000              

 (21337) 21337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 -ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียน 320 ตร.ม. (5 หอ้ง)โรงเรียนแก้วเสด็จพทิยาคม ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (21338) 21338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราว : 
เปล่ียนฝ้าเพดาน ผนัง ประตู หน้าต่าง ระบบไฟฟา้ ปูพ้ืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนค้าม่วง ต.ทุง่คลอง อ.ค้าม่วง จ.
กาฬสินธุ์

200,000              

 (21339) 21339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเบด็เสร็จ ข.
 - งานฝ้าเพดาน เหล็กดัดหน้าต่าง
ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคารชั่วคราว หอ้งสมุด
 - งานฝ้าเพดานโรงเรียนดอนไทรงามพทิยาคม ต .โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (21340) 21340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล : ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ 300 ตร.ม.โรงเรียนมอสวนขิงพทิยาสรรพ ์ต .หลัก
เหล่ียม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (21341) 21341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 306 ล : เปล่ียนประตูเหล็กม้วน ,ประตูไม้ โรงเรียนโนนสูงพทิยาคม ต.โนนสูง อ.
ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (21342) 21342 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกึ่งถาวร : ปูพ้ืน้กระเบือ้งเคลือบ, ทาสี เปล่ียนประตู, หน้าต่าง โรงเรียนวังล้ินฟา้วิทยาคม
 ต.ค้าเหมือดแก้ว อ.หว้ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (21343) 21343 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันศึกษา : งานฝ้าเพดาน, ระบบไฟฟา้, ทาสีโรงเรียนโนนศิลาพทิยาคม ต.โนนศิลา 
อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (21344) 21344 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวและพืน้โรงฝึกพลศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พทิยาสรรพ ์ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 300,000              

 (21345) 21345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดทรุดโทรมโรงเรียนกุฉินารายณ์ ต .บวัขาว 
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

200,000              



     หนา้ที ่886

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21346) 21346 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วม อาคาร 216 ลโรงเรียนแก่งนาจารย์พทิยาคม ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.

กาฬสินธุ์
150,000              

 (21347) 21347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (อาคารหอพกันักเรียน)โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 
ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

200,000              

 (21348) 21348 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม ต .เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์

150,000              

 (21349) 21349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนค้าเจริญวิทยาคม ต .ค้าใหญ่ อ.หว้ยเม็ก 
จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (21350) 21350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนโคกศรีเมือง ต .ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (21351) 21351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล ปรับปรุง 46โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ต.ฆ้องชัยพฒันา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 150,000              

 (21352) 21352 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู จ้านวน 2 หลังโรงเรียนจ้าปาหลวงวิทยาคม ต.นาจ้าปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (21353) 21353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนดอนจานวิทยาคม ต .ดอนจาน อ.ดอน

จาน จ.กาฬสินธุ์
200,000              

 (21354) 21354 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ต .โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.
กาฬสินธุ์

150,000              

 (21355) 21355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28:เปล่ียนประตู 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนทา่คันโทวิทยาคาร ต.ทา่คันโท อ.ทา่คันโท 
จ.กาฬสินธุ์

200,000              

 (21356) 21356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ก : ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนธัญญาพฒันวิทย์ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.
กาฬสินธุ์

100,000              

 (21357) 21357 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์และหอ้งโสตทศันูปกรณ์โรงเรียนนาไคร้พทิยาสรรพ ์ต .กุดหว้า อ.
กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (21358) 21358 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟา้อาคารหอประชุม 100/27 โรงเรียนนามนพทิยาคม ต.หลักเหล่ียม อ.นามน จ.
กาฬสินธุ์

150,000              

 (21359) 21359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น : ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนนามะเขือพฒัน
ศึกษา ต.นามะเขือ อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (21360) 21360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล ปรับปรุงกรมสามัญ : เปล่ียนโถสุขภณัฑ์, ปรับปรุงคารเรียนชั่วคราว : 
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวท ีต .นิคมหว้ยผ้ึง อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (21361) 21361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ : เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา ประตู หน้าต่างโรงเรียนโนนค้าวิทยา 
ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (21362) 21362 ปร้่บปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบอ่แก้วญาณเวทพีฒันา ต .บอ่แก้ว อ.นา
คู จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (21363) 21363 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์โรงเรียนบวัสามัคคีพทิยาสรรพ ์ต .แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              
 (21364) 21364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาคูพฒันา (กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.

นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
200,000              

 (21365) 21365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ก ทาสีภายนอกอาคารเรียนโรงเรียนประชารัฐพฒันศึกษา ต .หมูม่น อ.สมเด็จ 
จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (21366) 21366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น : ปพูืน้ก่รเบือ้งเคลือบ ทาสีโรงเรียนพทุโธภาวนา
ประชาสรรค์ ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

150,000              



     หนา้ที ่887

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21367) 21367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318 ล :ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนฟา้แดดสูงยางวิทยาคาร ต .หนองแปน อ.

กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
150,000              

 (21368) 21368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนมหาไชยพทิยาคม ต .มหาไชย อ.สมเด็จ 
จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (21369) 21369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้งอื่นโรงเรียนมัธยมภฮัูงพฒันวิทย์ ต .ดงมูล อ.หนองกุง
ศรี จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (21370) 21370 ปรับปรุงซ่อมแซมภมูิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 117,500              

 (21371) 21371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ข โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ต .เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 100,000              

 (21372) 21372 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ต .ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์

200,000              

 (21373) 21373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 324ลโรงเรียนร่องค้า ต.ร่องค้า อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์ 200,000              
 (21374) 21374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวังมนวิทยาคาร ต .หวังัว อ.ยางตลาด จ.

กาฬสินธุ์
150,000              

 (21375) 21375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น :เปล่ียนหลังคาหอ้งสมุด ซ่อมแซมบา้นพกัครู 
อาคารเรียนโรงเรียนสมเด็จพทิยาคม ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

300,000              

 (21376) 21376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ก:ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนสหสัขันธ์ศึกษา ต.โนนบรีุ อ.สหสัขันธ์ จ.
กาฬสินธุ์

200,000              

 (21377) 21377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ต .สามขา อ.กุฉิ
นารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (21378) 21378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทีจ่อดรถนักเรียนโรงเรียนสามชัย ต .ส้าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 200,000              
 (21379) 21379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 318ล (หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์)โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ต.หนองกุง

ศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
200,000              

 (21380) 21380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเบด็เสร็จ ก : เปล่ียนประตู หน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหนองบวัไชยวาร
พทิยาสรรพ ์ต.หนองบวั อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (21381) 21381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน:เปล่ียนหลังเมทลัชีสโรงเรียนหนองสอพทิยาคม ต.ล้าปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.
กาฬสินธุ์

150,000              

 (21382) 21382 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์โรงเรียนหว้ยผ้ึงพทิยา ต .นิคมหว้ยผ้ึง อ.หว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ 200,000              
 (21383) 21383 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนหว้ยเม็กวิทยาคม ต .หว้ยเม็ก อ.หว้ยเม็ก จ.

กาฬสินธุ์
200,000              

 (21384) 21384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 108ล : ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ต .เหล่ากลาง อ.
ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

150,000              

 (21385) 21385 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 150,000              
 (21386) 21386 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว่โรงเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 300,000              
 (21387) 21387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนหวัหนิวัฒนาลัย ต .หวัหนิ อ.หว้ยเม็ก จ.

กาฬสินธุ์
150,000              

 (21388) 21388 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟา้อาคารโรงฝึกงานโรงเรียนเขาวงพทิยาคาร ต .คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 200,000              
 (21389) 21389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216ล:ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ 325 ตร.ม.โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ ต.ผาเสวย 

อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21390) 21390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน : ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ 674 ตร.ม.โรงเรียนสพม.24 ต.โพนทอง อ.เมือง

กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
300,000              

 (21391) 21391 อาคาร 324 ล/55-ก งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนภเูวียงวิทยาคม ต .ภเูวียง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 200,000              
 (21392) 21392 ปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม ต .หนองกุงธนสาร อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น 200,000              
 (21393) 21393 หอประชุม  งานซ่อมแซมประตูหอประชุมโรงเรียนบา้นแฮดศึกษา ต.บา้นแฮด อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น 150,000              
 (21394) 21394 อาคารคหกรรม-อุตสาหกรรม,อาคารพยาบาล งานปกูระเบือ้ง  ซ่อมซอมฐานหน้าเสาธงชาติโรงเรียนหนองนาค้า

วิทยาคม ต.บา้นโคก อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น
200,000              

 (21395) 21395 หอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานฝ้าเพดาน ระบบไฟฟา้ ทาสี เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง
หอ้งสมุด  งานฝ้าเพดานโรงเรียนหนองขามพทิยาคม ต .โนนสมบรูณ์ อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น

100,000              

 (21396) 21396 อาคาร 216 ค  งานปพูืน้กระเบือ้ง, งานปรับปรุงหอ้งน้้า 
หอ้งโสตทศันูปกรณ์  งานซ่อมบานเล่ือน ซ่อมลูกฟกูอลูมิเนียมฯ
หอประชุม งานพืน้ปาเก้ , หลังคาโรงเรียนจระเข้วิทยายน ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (21397) 21397 อาคาร 216 ล  งานทาสีอาคารโรงเรียนนาจานศึกษา ต.นาจาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 200,000              
 (21398) 21398 อาคารเรียนถาวร แบบ ก งานหลังคา,เพดาน, งานปพูืน้กระเบือ้ง หอ้งโสตทศันศึกษา  งานหลังคา ,เพดาน ผนัง

หน้าต่าง, งานสีโรงเรียนพงัทยุพฒันศึกษา ต.พงัทยุ อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (21399) 21399 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ ,หอ้งโสตทศันูปกรณ์,หอ้งสมุด โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ต.ศิลา อ.
เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

150,000              

 (21400) 21400 บา้นพกัครู งานหลังคา,โครงสร้างโรงเรียนทา่นางแนววิทยายน ต .ทา่นางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 200,000              
 (21401) 21401 อาคารเรียน 316 ล งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ขอนแก่น ต .ทา่พระ อ.เมืองขอนแก่น

 จ.ขอนแก่น
200,000              

 (21402) 21402 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นลานวิทยาคม ต .หนิต้ัง อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น 200,000              
 (21403) 21403 อาคารเรียนกึ่งถาวร งานปพูืน้กระเบือ้ง ,งานสี,ฝาผนังก่อบล๊อคโรงเรียนยางค้าพทิยาคม ต .หว้ยยาง อ.กระนวน จ.

ขอนแก่น
150,000              

 (21404) 21404 อาคารเรียน 216 ล งานหลังคา ปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์ โรงเรียนทุง่ใหญ่รัตนศึกษา ต .บา้นฝาง อ.กระนวน จ.
ขอนแก่น

200,000              

 (21405) 21405 อาคารเรียน 108 ล งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบงึไทรพทิยาคม ต .บา้นดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (21406) 21406 อาคารเรียนแบบ 216 ค ,CS217 งานหลังคาบนัไดอาคารเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ต .แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.

ขอนแก่น
200,000              

 (21407) 21407 ปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์โรงเรียนฝางวิทยายน ต .บา้นฝาง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 200,000              
 (21408) 21408 ลานอเนกประสงค์  งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบวัใหญ่พทิยาคม ต .บวัใหญ่ อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 150,000              
 (21409) 21409 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแบบ 100/27 งานเปล่ียนประตูเหล็กม้วนเคลือบระบบมือดึงแบบทบึโรงเรียนบา้น

ไผ่พทิยาคม ต.หนองน้้าใส อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น
200,000              

 (21410) 21410 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบชั้นเดียว (สร้างเอง) งานปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ต .ส้าโรง อ.
หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น

150,000              

 (21411) 21411 อาคารฝึกงานคหกรรม งานหลังคา  อาคารฝึกงานแบบ 102/27  งานหลังคาโรงเรียนหนองเรือวิทยา ต.หนองเรือ
 อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

300,000              

 (21412) 21412 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 150,000              
 (21413) 21413 บา้นพกัครู แบบ 205 งานหลังคา,ฝ้าเพดาน,งานผนัง,งานประตู,งานสุขภณัฑ์,งานสี,งานไฟฟา้,งานพืน้,งานร้ือถอน

โรงเรียนภผูาม่าน ต.ภผูาม่าน อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแก่น
150,000              

 (21414) 21414 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา ต.หนัโจด อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21415) 21415 อาคารแบบ 216 ล งานปพูืน้กระเบือ้ง, อาคารกึ่งถาวร งานปพูืน้กระเบือ้ง บา้นพกัครูชาย งานปพูืน้กระเบือ้ง 

บา้นพกัครูหญิง งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนซ้ายางวิทยายน ต .ซ้ายาง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น
150,000              

 (21416) 21416 อาคารแบบ 216 ปรับปรุง 46 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนทา่ศาลาประชานุสรณ์ ต .ทา่ศาลา อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น

100,000              

 (21417) 21417 อาคารแบบ 216 ล งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองสองหอ้งวิทยา ต .หนองสองหอ้ง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 200,000              

 (21418) 21418 อาคารเรียนกึ่งถาวร งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา ต .ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 100,000              
 (21419) 21419 หอ้งปฏบิติัการ (ฟสิิกส์, สังคมศึกษา) งานปพูืน้กระเบือ้ง หอประชุมอเนกประสงค์  งานติดต้ังลูกหมุนระบาย

อากาศหลังคาโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ต .ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
200,000              

 (21420) 21420 อาคารเรียนแบบ 216 ค งานเปล่ียนผนังหอ้งเรียน ประตู หน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนอุบลรัตน์พทิยาคม ต .
เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

200,000              

 (21421) 21421 หอ้งส้วมแบบ 6 ที ่งานหลังคา, ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนโคกสีพทิยาสรรพ ์ต .โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (21422) 21422 หอ้งน้้า-หอ้งส้วมนักเรียนแบบ 6 ที ่2 หลัง งานประตู,งานปพูืน้กระเบือ้ง,งานสุขภณัฑ์, งานสีโรงเรียนเหล่าใหญ่

นาข่าวิทยาคม ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
150,000              

 (21423) 21423 อาคารแบบ 216 ล งานเปล่ียนพืน้ไม้, บานหน้าต่าง,ประตู
หอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนมัญจาศึกษา ต .กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

200,000              

 (21424) 21424 ระบบไฟฟา้อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวรโรงเรียนผาขามวิทยายน ต .บริบรูณ์ อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 99,700                
 (21425) 21425 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนขามแก่นนคร ต .ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 200,000              
 (21426) 21426 ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนเปอืยน้อยศึกษา ต.สระแก้ว อ.เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น 200,000              
 (21427) 21427 อาคาร 216 ล งานหลังคาโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ต .แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 200,000              
 (21428) 21428 อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ก ข ค งานปพูืน้กระเบือ้ง ,หลังคา,ผนัง,ประตูหน้าต่าง,ถมดินโรงเรียนขัวเรียงศึกษา ต.

ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
150,000              

 (21429) 21429 อาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนนครขอนแก่น ต .ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

200,000              

 (21430) 21430 อาคารเรียน ก ข ค  งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ ์ต .โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 150,000              
 (21431) 21431 อาคารเรียน คสล.แบบ 324 ล งานหลังคาโรงเรียนขอนแก่นพฒันศึกษา ต.ส้าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              

 (21432) 21432 ปรับปรุงผิวจราจรภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนน้้าพองศึกษา ต.วังชัย อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 300,000              
 (21433) 21433 หอ้งน้้า-หอ้งส้วม ชาย 6 ที ่งานอุปกรณ์หอ้งน้้า, งานสี

หอ้งน้้า-หอ้งส้วมชาย -หญิง 6 ที ่ งานอุปกรณ์หอ้งน้้า,ปพูืน้กระเบือ้ง  หอ้งน้้า-หอ้งส้วมหญิง 6 ที ่งานประตู,
อุปกรณ์หอ้งน้้า,ปพูืน้กระเบือ้ง,งานสี โรงฝึกงานอุสาหกรรม งานหลังคาโรงเรียนสาวะถีพทิยาสรรพ ์ต .สาวะถี อ.
เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

200,000              

 (21434) 21434 บา้นพกัครู งานประตูหน้าต่าง,งานพืน้  บา้นพกันักเรียน  งานหลังคาโรงเรียนค้าแคนวิทยาคม ต .ค้าแคน อ.มัญจา
คีรี จ.ขอนแก่น

144,000              

 (21435) 21435 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา ต.สีชมพ ูอ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น 144,000              
 (21436) 21436 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการฟสิิกส์ งานโครงสร้าง ,งานทาสี,ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนดงมันพทิยาคม ต .สะอาด 

อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (21437) 21437 อาคาร 208 (2523) งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ต .ค้าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 200,000              
 (21438) 21438 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโคกนางามพทิยาสรรพ ์ต .นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 150,000              
 (21439) 21439 บา้นพกัครูแบบ 207 และแบบ 203/27 งานประตูหน้าต่าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ร้ัว รางระบายน้้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 ต.บา้นค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
150,000              



     หนา้ที ่890

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21440) 21440 อาคาร 216 ล (ปรับปรุง 29)  งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม ต .บา้นโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 200,000              

 (21441) 21441 อาคารเรียนแบบ 216 ล  งานปพูืน้กระเบือ้ง,บานประตูหน้าต่างโรงเรียนกู่ทองพทิยาลัย ต.ขามปอ้ม อ.เปอืยน้อย
 จ.ขอนแก่น

100,000              

 (21442) 21442 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนประชารัฐพฒันาการ ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 99,200                
 (21443) 21443 อาคารแบบ 324 ล และอาคารแบบ 216 ก  งานเปล่ียนประตู วงกบ ,ทาสี,โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ต.หนอง

โก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
300,000              

 (21444) 21444 ปรับปรุงหอ้งโสตทศันูปกรณ์ อาคาร 216 ล งานฝ้าเพดาน,ประตู,ปรับปรุงเวทโีรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ต.นา
เพยีง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

200,000              

 (21445) 21445 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนชุมแพวิทยายน ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 150,000              
 (21446) 21446 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ต .บา้นเปด็ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (21447) 21447 ปรับปรุงหอ้งส้วมแบบมาตรฐาน 6 ทีน่ัง่/27 งานปพูืน้กระเบือ้ง,ประตูวงกบโรงเรียนล้าน้้าพอง ต.ทา่กระเสริม อ.

น้้าพอง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (21448) 21448 อาคารแบบ 216 ล (ปรับปรุง 2546) งานปพูืน้กระเบือ้งใต้ถุนอาคารโรงเรียนบวัแก้วพทิยาคม ต .ศรีสุขส้าราญ อ.
อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (21449) 21449 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด งานหน้าต่าง,ระบบไฟฟา้หอ้งเรียนโรงเรียนสันติพฒันกิจวิทยา ต.หนองปลาหมอ อ.
โนนศิลา จ.ขอนแก่น

100,000              

 (21450) 21450 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู งานประตูหน้าต่าง,งานอุปกรณ์และสุขภณัฑ์,ประตูหอ้งเรียน,บานประตูหอ้งประชุม
โรงเรียนม่วงหวานพฒันศึกษา ต.ม่วงหวาน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น

150,000              

 (21451) 21451 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งวิทยาศาสตร์ งานปกูระเบือ้ง ,ระบบประปา,
ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 ต.บา้นเปด็ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

150,000              

 (21452) 21452 อาคารอุตสาหกรรม  งานประตู,ทาสี,เปล่ียนกระดานชานอ้อยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

300,000              

 (21453) 21453 โรงอาหารแบบสร้างเอง งานหลังคา,ทาสีโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ต.บา้นโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 200,000              
 (21454) 21454 อาคารแบบ 318 ล  งานฝ้าเพดานโรงเรียนพล ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 200,000              
 (21455) 21455 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบสร้างเอง งานปพูืน้กระเบือ้ง ,ผนังฉาบปนู,สุขภณัฑ์,ทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน 

งานทาสี โรงเรียนไตรคามวิทยา ต.ดงเค็ง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น
150,000              

 (21456) 21456 อาคารแบบ 216 ล  งานปรับปรุงระบบไฟฟา้  ปรับปรุงซ่อมแซมประตูโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ต .
เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

150,000              

 (21457) 21457 อาคารเรียนแบบ 318 (คมภ.) งานทาสี  อาคารเรียนแบบ 316 ล งานทาสีโรงเรียนชุมแพศึกษา ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ
 จ.ขอนแก่น

240,500              

 (21458) 21458 อาคารแบบ 216 ก,ค งานปรับปรุงกันสาดอาคารเรียนโรงเรียนชนบทศึกษา ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 200,000              
 (21459) 21459 ปรับปรุงหอ้งน้้าหอประชุมแบบ 100/27 งานปพูืน้กระเบือ้ง,อุปกรณ์สุขภณัฑ์,ประตูหน้าต่าง,ทาสีโรงเรียน

ขอนแก่นวิทยายน 2 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
200,000              

 (21460) 21460 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู งานหลังคา ซ่อมแซมระบบประปาโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ต .หนองเสาเล้า 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (21461) 21461 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานคหกรรม A.Hc. งานฝ้าเพดาน,ประตู,ระบบไฟฟา้,ปพูืน้กระเบือ้ง,ทาสี,โรงเรียนโนน
ศิลาวิทยาคม ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

199,500              

 (21462) 21462 อาคาร 216 ค งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนน้้าพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภเิษก ต .น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น 200,000              
 (21463) 21463 อาคาร 324 ล งานปรับปรุงถนนรอบอาคารโรงเรียนบา้นไผ่ ต .ในเมือง อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น 300,000              



     หนา้ที ่891

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21464) 21464 ปรับปรุงหอ้งน้้าชายแบบ 6ทีน่ัง่ งานสุขภณัฑ์ ,ทาสี,ประตูโรงเรียนบา้นไผ่ศึกษา ต.หวัหนอง อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น 100,000              

 (21465) 21465 ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25โรงเรียนสพม.25 ต.ศิลา อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

300,000              

 (21466) 21466 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งวิทยาศาสตร์ อาคารเบด็เสร็จ ก งานปพูืน้กระเบือ้ง ,ทาสี,โครงเก้าอี้เหล็กฉากโรงเรียนชุม
แพพทิยาคม ต.วังหนิลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

150,000              

 (21467) 21467 อาคารเบด็เสร็จ ก ข ค งานปพูืน้กระเบือ้ง ,ฝ้าเพดาน,ทาสี,ผนัง,กระจกบานโรงเรียนมัธยมโพนเพก็ ต.โพนเพก็ อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

149,800              

 (21468) 21468 ปรับปรุงหอ้งเรียนภาษาไทย หอ้งเรียนสุขศึกษา งานหน้าต่างกระจก ,ทาสี,พืน้ไม้ปาเก้โรงเรียนกัลยาณวัตร ต.ใน
เมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

300,000              

 (21469) 21469 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู204 และอาคารโรงฝึกงาน 102/27 งานผนัง,ปพูืน้กระเบือ้ง,ระบบไฟฟา้,หน้าต่าง
ประตู,ทาสี,งานฝ้าเพดานโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ต.กุดขอนแก่น อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น

200,000              

 (21470) 21470 อาคารแบบเบด็เสร็จ ก งานปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนบานทบึ,เหล็กดัด,ประตูเหล็กม้วนโปร่งโรงเรียนดง
บงัวิทยายน ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (21471) 21471 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศิลปะ งานประตูหน้าต่าง,ปพูืน้กระเบือ้ง,ทาสีโรงเรียนโนนข่าวิทยา ต.โนนข่า อ.พล จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (21472) 21472 อาคารแบบ 216 (ปรับปรุง 46) งานทาสีอาคารโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ต .โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.
ขอนแก่น

150,000              

 (21473) 21473 อาคารแบบ 216 ล และอาคารชั่วคราวแบบสร้างเอง งานปกูระเบือ้งโรงเรียนพลพฒันศึกษา ต .หนองแวงนางเบา้
 อ.พล จ.ขอนแก่น

100,000              

 (21474) 21474 อาคารแบบ 216 ล ปรับปรุงหอ้งนาฏศิลปแ์ละหอ้งส้านักงาน งานปพูืน้กระเบือ้ง ,ประตูกระจก หน้าต่างโรงเรียน
ปา่หวายวิทยายน ต.ปา่หวายนัง่ อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น

100,000              

 (21475) 21475 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ประตูบานสวิงโรงเรียนกู่ทองพทิยาคม ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม

150,000              

 (21476) 21476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318 ค ขูดล้างสีผนังเดิม  ทาสีภายนอก ทาสีน้้ามัน โรงเรียนมหาวิชานุกูล ต.แวง
น่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

150,000              

 (21477) 21477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหน้าต่างอะลูมิเนียม คอนกรีต เหล็กกลมโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ ต.กุดรัง
 อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

100,000              

 (21478) 21478 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงานวิชาชีพคหกรรมและงานช่าง เทพืน้คอนกรีต ก่อผนังคอนกรีต ฉาบปนูเรียบ ทาสี
น้้าพลาสติกโรงเรียนยางวิทยาคม ต.ยาง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (21479) 21479 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ216ล ติดต้ังเหล็กดัดหอ้งอาเซียน  หอ้งคณิตศาสตร์ หอ้งภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมหาชัยพทิยาคาร ต.ทา่สองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

150,000              

 (21480) 21480 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการทางภาษา  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  ทาสีน้้าอะครีลิคโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม 
รัชมังคลาภเิษก ต.ดงใหญ่ อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม

150,000              

 (21481) 21481 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216ค ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชื่นชมพทิยาคาร ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.
มหาสารคาม

200,000              

 (21482) 21482 ปรับปรุงหอ้งน้้าภายในอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โถส้วมนัง่ยองมีฐานราก อ่างล้างหน้า เปล่ียนวงกบ
และประตู ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนเขวาใหญ่พทิยาสรรค์ ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (21483) 21483 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด ผนังไม้อัดสัก โคมไฟดาวน์ไลทฝั์งเพดานโรงเรียนสารคาม
พทิยาคม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

300,000              



     หนา้ที ่892

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21484) 21484 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีน้้าอะคลีลิค ทาสีน้้ามันโรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม ต.เชียงยืน

 อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
200,000              

 (21485) 21485 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร แบบ 216ล ปพูืน้กระเบือ้ง  ติดต้ังประตูกรอบอลูมิเนียม คอนกรีตผสมส้าเร็จโรงเรียน
แกด้าวิทยาคาร ต.แกด้า อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

150,000              

 (21486) 21486 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งศิลปะ ปกูระเบือ้งเคลือบ ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนนาภพูทิยาคม ต.นาภ ูอ.ยางสีสุราช จ.
มหาสารคาม

150,000              

 (21487) 21487 ปรัปบรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์  ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด ผนังไม้กรุลามิเนต ทาสีน้้าอะครีลิค เปล่ียนระบบไฟฟา้
โรงเรียนปอพานพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก ต .ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

150,000              

 (21488) 21488 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ก ซ่อมพืน้ไม้ปาเก้ เปล่ียนประตู ปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนโกสุม
วิทยาสรรค์ ต.หวัขวาง อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม

200,000              

 (21489) 21489 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบด็เสร็จ ก  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนโพนงามพทิยานุกูล ต.
โพนงาม อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (21490) 21490 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียรประตูเหล็กม้วน ติดต้ังเหล็กดัด คร่าวอลูมิเนียมทบีาร์ ทาสี
โรงเรียนมิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

200,000              

 (21491) 21491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  เปล่ียนระบบไฟฟา้โรงเรียนดงบงัพสัิยนวการนุสรณ์ ต .ดงบงั อ.
นาดูน จ.มหาสารคาม

200,000              

 (21492) 21492 เปล่ียนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนกันทรวิชัย ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 200,000              
 (21493) 21493 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล หลังคาทรงไทย ผนังอิฐบล็อกฉาบปนูเรียบ ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู -

หน้าต่าง ทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร ต.หนองม่วง อ.บรบอื จ.มหาสารคาม
150,000              

 (21494) 21494 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216ค ขัดพืน้หนิอ่อน
โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค์ ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

200,000              

 (21495) 21495 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบเบด็เสร็จ ข ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ต.โนนแดง 
อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

150,000              

 (21496) 21496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน คอนกรีต ผนังคอนกรีตบล๊อก ประตูอลูมิเนียมบานสวิง ระบไฟฟา้โรงเรียน
มัธยมยางสีสุราช ต.บา้นกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

200,000              

 (21497) 21497 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร 100/27 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ ต.วังยาว อ.โกสุม
พสัิย จ.มหาสารคาม

150,000              

 (21498) 21498 ปรับปรุงโรงอาหาร แบบ 100/27 ทาสีพลาสติก สีกันเปือ้น โรงเรียนเขื่อนพทิยาสรรค์ ต.ยางทา่แจ้ง อ.โกสุมพสัิย
 จ.มหาสารคาม

150,000              

 (21499) 21499 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 418 ค ระบบไฟฟา้  ทาสีน้้าอะคริลิค ขูดล้างสีผนังโรงเรียนผดุงนารี ต.ตลาด
 อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

300,000              

 (21500) 21500 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ CS217B เปล่ียนประตูอะลูมิเนียมบานสวิง  เปล่ียนหน้าต่างอะลูมิเนียมบาน
เล่ือน ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนบรบอื ต.บรบอื อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

200,000              

 (21501) 21501 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ทาสีน้้าพลาสติก ทาสีน้้ามัน เปล่ียนหลอดไฟโรงเรียนบรบอืวิทยาคาร ต.หนองสิม 
อ.บรบอื จ.มหาสารคาม

200,000              

 (21502) 21502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216ค จ้านวน 2 หลัง ทาสีภายนอกโรงเรียนวาปปีทมุ ต.หนองแสง อ.วาปี
ปทมุ จ.มหาสารคาม

300,000              

 (21503) 21503 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ ์ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 200,000              
 (21504) 21504 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนประชาพฒันา ต.ประชาพฒันา อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 150,000              
 (21505) 21505 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ พืน้ผิวหนิขัดโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 200,000              



     หนา้ที ่893

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21506) 21506 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ต.ก้าพี ้อ.บรบอื จ.

มหาสารคาม
150,000              

 (21507) 21507 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนโนนราษวีิทยา ต.โนนราษ ีอ.บรบอื จ.
มหาสารคาม

150,000              

 (21508) 21508 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี แปหลังคาส้าเร็จรูป เชิงชายไม้ส้าเร็จรูป ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด 
ทาสีน้้าอะครีลิคโรงเรียนนาโพธิ์พทิยาสรรพ ์ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

150,000              

 (21509) 21509 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคา Metal sheet เทพืน้คอนกรีตโรงเรียน
พยัคฆภมูิวิทยาคาร ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภมูิพสัิย จ.มหาสารคาม

300,000              

 (21510) 21510 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในส้านักงาโรงเรียนสพม.26 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 300,000              
 (21511) 21511 อาคารเรียนแบบ 216 ล.,ค.  กระเบือ้งพืน้ ทาสีโรงเรียนธวัชบรีุวิทยาคม ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 200,000              
 (21512) 21512 อาคารเรียนและอาคารประกอบ หลังคา ผนัง หน้าต่ง สุขภณัฑ์หอ้งน้้า ทาสี โรงเรียนทุง่หลวงพลับพลาไชย ต.ทุง่

หลวง อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (21513) 21513 หอ้งน้้าหอ้งส้วมนักเรียน  พืน้หนิขัด พืน้กระเบือ้ง ประตู สุขภณัฑ์หอ้งน้้า โรงเรียนเชียงขัวญพทิยาคม ต.เชียงขวัญ
 อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (21514) 21514 อาคารหอประชุมแบบ 005/27   พืน้กระเบือ้งโรงเรียนหวัโทนวิทยา ต.หวัโทน อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (21515) 21515 ซ่อมแซมถนนในโรงเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 300,000              
 (21516) 21516 อาคารเรียนแบบ 216ล.  กระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ต.รอบเมือง อ.หนองพอก 

จ.ร้อยเอ็ด
200,000              

 (21517) 21517 อาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้กระเบือ้ง ผนังกระจกอลูมิเนียม  พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์ ถมดินปรับระดับ
โรงเรียนน้้าใสวรวิทย์ ต.กุดน้้าใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (21518) 21518 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบล็อกโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (21519) 21519 อาคารเรียนและอาคารประกอบ พืน้หนิขัดโรงเรียนขัติยะวงษา ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 200,000              
 (21520) 21520 ปรับปรุงหอ้งกิจกรรมนักเรียน  ประตูกระจก หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนทรายทองวิทยา ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.

ร้อยเอ็ด
200,000              

 (21521) 21521 อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ก   พืน้กระเบือ้งโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 200,000              
 (21522) 21522 อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ก,ข,ค และ 108 ล   หน้าต่างกระจกเล่ือน ทาสีโรงเรียนทา่ม่วงวิทยาคม ต.ทา่ม่วง อ.

เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (21523) 21523 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (21524) 21524 อาคารเรียนแบบ 316 ล  พืน้กระเบือ้งโรงเรียนจตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก ต.หวัช้าง อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.

ร้อยเอ็ด
200,000              

 (21525) 21525 อาคารเรียนแบบ 216 ล  พืน้กระเบือ้งโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 200,000              
 (21526) 21526 ซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล พืน้ คสล .โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ต.เทอดไทย อ.ทุง่เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (21527) 21527 อาคารหอประชุมแบบ 100/27  ประตูเหล็กม้วน ไฟฟา้โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.

ร้อยเอ็ด
150,000              

 (21528) 21528 อาคารเรียนและอาคารประกอบ หลังคา  ฝ้าเพดาน ทาสี ระบบน้้าเสียหอ้งน้้า ประตูหอ้งน้้า ประตูเหล็ก หน่าต่าง
กระจกเล่ือนโรงเรียนธงธานี ต.ธงธานี อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด

200,000              

 (21529) 21529 อาคารโรงอาหาร โครงเหล็กหลังคา วัสดุมุง พืน้ คสลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.
ร้อยเอ็ด

150,000              

 (21530) 21530 อาคารเรียนแบบ 424 ล (พเิศษ)  พืน้กระเบือ้ง  สุขภณัฑ์หอ้งน้้า วัสดุมุงหลังคาโรงเรียนศรีสมเด็จพมิพพ์ฒันา
วิทยา ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

200,000              

 (21531) 21531 ซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมอาคารโรงเรียนโพนทองวิทยายน ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 200,000              



     หนา้ที ่894

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21532) 21532 ซ่อมแซมลานอเนกประสงค์โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม ต.วังหลวง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (21533) 21533 อาคารเรียนอาคารประกอบ  พืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา ต.หนองหมืน่ถ่าน อ.อาจสามารถ จ.

ร้อยเอ็ด
200,000              

 (21534) 21534 ซ่อมแซมลานอเนกประสงค์โรงเรียนกู่กาสิงหป์ระชาสรรค์ ต.กู่กาสิงห ์อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (21535) 21535 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ซ่อมแซมถนน คสล . ระบบหอ้งน้้าโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ต.จังหาร อ.จังหาร จ.

ร้อยเอ็ด
150,000              

 (21536) 21536 อาคารหอประชุม 101/27  ทาสีโรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 300,000              
 (21537) 21537 อาคารเรียนกึ่งถาวร  พืน้กระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างอลูมิเนียม ไฟฟา้ ทาสีโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 

ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (21538) 21538 ปรับปรุงหอ้งโสต,พยาบาล  ประดู หน้าต่าง ผนัง ทาสีโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.
ร้อยเอ็ด

100,000              

 (21539) 21539 หอ้งปฏบิติัการคอมฯ  ประตู ร้ือย้ายระบบคอมฯโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.
ร้อยเอ็ด

300,000              

 (21540) 21540 หอ้งศิลปด์นตรี   พืน้กระเบือ้ง ประตู หน้าต่าง  ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ต.เชียงใหม่ อ.
โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

200,000              

 (21541) 21541 หอ้งศิลปด์นตรี   พืน้กระเบือ้ง ว่อมแซมร้ัวหอพกันักเรียน โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              

 (21542) 21542 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ต.โพนสูง อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (21543) 21543 อาคารเรียนกึ่งถาวร  ซ่อมหลังคาและวัสดุมุงหลังคาโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              

 (21544) 21544 โรงอาหาร 300 ทีน่ัง่ ปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ ์ต.ขามเบีย้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 200,000              
 (21545) 21545 หอ้งศิลปด์นตรี   เล่ียนวัสดุมุงหลังคาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 200,000              
 (21546) 21546 หอ้งน้้าส้วมนักเรียน  โครงหลัง วัสดุมุง พืน้กระเบือ้ง สุขภณัฑ์หอ้งน้้า ทาสี โรงเรียนหนิกองวิทยาคาร ต .หนิกอง 

อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด
100,000              

 (21547) 21547 อาคารเรียนและอาคารประกอบ   พืน้กระเบือ้ง ผนังกันหอ้งโรงเรียนเมยวดีพทิยาคม ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.
ร้อยเอ็ด

200,000              

 (21548) 21548 อาคารโรงฝึกงาน  ประตู หน้างต่างกระจกอลูมิเนียมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              

 (21549) 21549 อาคารแบบเบด็เสร็จ ก  และส่ิงก่อสร้างประกอบ  โครงหลังคา วัสดุมุง ซ่อมพืน้ คสล .โรงเรียนเหล่าหลวงประชา
นุสรณ์ ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (21550) 21550 อาคารแบบเบด็เสร็จ ก   กระดานด้า พืน้กระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ไฟฟา้ สุขภณัฑ์หอ้งน้้า โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 
ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (21551) 21551 อาคารเรียนแบบ 216 ล. ประตู หน้าต่าง ผนังกั้นหอ้ง กระจกอลูมิเนียม ทาสีโรงเรียนผาน้้าทพิย์วิทยา ต.ผาน้้า
ย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (21552) 21552 อาคารเรียนแบบ CS 208  ประตู  หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม  ทาสีโรงเรียนโคกล่ามพทิยาคม ต.โคกล่าม อ.จตุร
พกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด

200,000              

 (21553) 21553 อาคารเรียนอาคารประกอบ  พืน้กระเบือ้ง ประตู หน้าต่าง เหล็กดัด ทาสี สุขภณัฑ์หอ้งน้้านักเรียนโรงเรียน
พลับพลาวิทยาคม ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (21554) 21554 อาคารเรียน อาคารประกอบ ผนังกั้นหอ้ง ประตูกระจกอลูมิเนียม หน้าต่างบานเกล็ด ไฟฟา้ ทาส่โรงเรียนสตรี
ศึกษา ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

300,000              

 (21555) 21555 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบล็อกโรงเรียนขวาววิทยาคาร ต.ขวาว อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 150,000              



     หนา้ที ่895

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21556) 21556 อาคารเรียนแบบ 216 ก  ระบบไฟฟา้โรงเรียนอาจสามารถวิทยา ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 200,000              
 (21557) 21557 ปรับปรุงภมูิทศัน์ อาคารสวนพฤกษศาสตร์  หน้าต่างอลูมิเนียม ระบบไฟฟา้  พืน้กระเบือ้งโรงเรียนปทมุรัตต์

พทิยาคม ต.บวัแดง อ.ปทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
200,000              

 (21558) 21558 บา้นพกัครู พืน้ไม้ หลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนค้านาดีพทิยาคม ต.ค้านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (21559) 21559 อาคารเรียน กระเบือ้ง ประตู โถส้วม กระจกเงา อาคาเรียน 108ล สุขภณัฑ์หอ้งน้้า ส้วมนักเรียน หลังคาเหล็ก 

กระเบือ้ง สีน้้า สีน้้ามันโรงเรียนสามขาทา่หาดยาววิทยา ต .โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
150,000              

 (21560) 21560 หอ้งน้้า หลังคากระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ทาสีฝ้า เทพืน้คอนกรีต กระเบือ้ง ก่ออิฐบล็อค ฉาบ ปกูระเบือ้ง ทาสี ประตู
ไม้อัด, PVC กระจก โถส้วม อ่างล้างหน้า  โคมไฟ  เดินทอ่น้้า โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.
ร้อยเอ็ด

150,000              

 (21561) 21561 "อาคารเรียนอาคารประกอบ กระเบือ้งพืน้ 
ตาข่ายช่องลมกันนก"โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

200,000              

 (21562) 21562 หอ้งคอมพวิเตอร์ กระจก ประตูกระจก หอ้งประกันคุณภาพ กระจก ประตูกระจก เวทยีิปซ่ัม เวทไีม้ ผ้าม่านเวที
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ต.สะอาดสมบรูณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (21563) 21563 หอ้งคอมพวิเตอร์ กระเบือ้ง ก่ออิฐ หน้าต่าง ประตู ทาสีโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ต.อีง่อง อ.จตุรพกัตรพมิาน 
จ.ร้อยเอ็ด

150,000              

 (21564) 21564 "อาคารเรียนอาคารประกอบ ฝ้าเพดาน ประตู บา้นพกัครู 
หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง กระเบือ้งพืน้ หอ้งน้้า พืน้ สุขภณัฑ์ประกอบ ทาสีอาคาร ระบบไฟฟา้ "โรงเรียนสุวรรณภมูิ
พทิยไพศาล ต.สระคู อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด

300,000              

 (21565) 21565 ศูนย์เรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา พืน้ คสล ประตู หน้าต่าง กระจกบานเล่ือน ฝ้าเพดาน ทาสี ระบบไฟฟา้ โรงเรียน
พลาญชัยพทิยาคม ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

200,000              

 (21566) 21566 ซ่อมแซมถนน คสลโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 150,000              
 (21567) 21567 หอ้งประชุม ผนังคาน เสาฝ้า ชักโครก ประตู คอนกรีตโรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.

ร้อยเอ็ด
100,000              

 (21568) 21568 ระบบไฟฟา้ในอาคารโรงเรียนเสลภมูิ ต.ขวัญเมือง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 200,000              
 (21569) 21569 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียนพยาบาลโรงเรียนเสลภมูิพทิยาคม ต.กลาง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 300,000              
 (21570) 21570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล(ปรับปรุง 29)โรงเรียนส้มปอ่ยพทิยาคม ต.ส้มปอ่ย อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 200,000              

 (21571) 21571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ลโรงเรียนกันทรารมณ์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 300,000              
 (21572) 21572 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างประกอบโรงเรียนทุง่สิมวิทยาคม ต .โคกจาน อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะ

เกษ
150,000              

 (21573) 21573 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ต.เขิน อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (21574) 21574 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชุมโรงเรียนสวายพทิยาคม ต .สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (21575) 21575 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนน้้าค้าวิทยา ต .น้้าค้า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 149,500              
 (21576) 21576 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ต .กู่จาน อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 149,900              
 (21577) 21577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และพฒันาสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนปรางค์กู่ 

ต.พมิาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
200,000              

 (21578) 21578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนศิลาทองพทิยาสรรค์ ต .หนองหนิ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 150,000              
 (21579) 21579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27โรงเรียนนครศรีล้าดวนวิทยา ต.วังหนิ อ.วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (21580) 21580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ต .สะพงุ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (21581) 21581 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนโพนทนัเจริญวิทย์ ต .โพนทนั 

อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
150,000              



     หนา้ที ่896

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21582) 21582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนตูมพทิยานุสรณ์ ต .ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (21583) 21583 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ต .คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (21584) 21584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108 ล โรงเรียนดงมะไฟพทิยาคม ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 150,000              
 (21585) 21585 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ต .ผักไหม อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (21586) 21586 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 314ลโรงเรียนพยุหว์ิทยา ต.พยุห ์อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ 199,500              
 (21587) 21587 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนไผ่งามพทิยาคม ต .ไผ่

 อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ
150,000              

 (21588) 21588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ต .เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 200,000              
 (21589) 21589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ต .ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 150,000              
 (21590) 21590 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล่อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนละลมวิทยา ต .ละลม

 อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ
199,600              

 (21591) 21591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม ต .สังเม็ก อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 200,000              

 (21592) 21592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนหนองคูวิทยา ต .ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (21593) 21593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนกระแชงวิทยา ต .กระแชง อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (21594) 21594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนภมูิซรอลวิทยา ต .เสาธงชัย อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (21595) 21595 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ ปฏบิติัการคอมพวิเตอร์โรงเรียนภสิูงหป์ระชาเสริมวิทย์ ต .หว้ยต๊ึกชู อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะ

เกษ
199,900              

 (21596) 21596 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ต .สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ

150,000              

 (21597) 21597 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนค้าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ ์ต .ลุมพกุ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 300,000              

 (21598) 21598 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนค้าเตยวิทยา ต .ค้าเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 200,000              
 (21599) 21599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนหว้ยทบัทนัวิทยาคม ต .หว้ยทบัทนั อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะ

เกษ
200,000              

 (21600) 21600 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะ
เกษ จ.ศรีสะเกษ

199,700              

 (21601) 21601 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ต.ดงแคนใหญ่ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 200,000              

 (21602) 21602 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนจตุรภมูิพทิยาคาร ต .แต้ อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (21603) 21603 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งศิลปะโรงเรียนเบญจลักษพ์ทิยา ต.เสียว อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (21604) 21604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนคลีกล้ิงพฒันาทร ต .คลีกล้ิง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 149,300              
 (21605) 21605 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ลานเอนกประสงค์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ต .กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 199,700              
 (21606) 21606 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนมัธยมบกัดองวิทยา ต .บกัดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (21607) 21607 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 104/27โรงเรียนบวัน้อยวิทยา ต.บวัน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (21608) 21608 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนก้าแพง ต.ส้าโรง อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (21609) 21609 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 216ลโรงเรียนละทายวิทยา ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 200,000              

 (21610) 21610 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  โรงฝึกงาน /27โรงเรียนบุง่ค้าวิทยาคม ต.บุง่ค้า อ.เลิงนกทา จ.
ยโสธร

150,000              



     หนา้ที ่897

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21611) 21611 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  แบบ ก ขโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ต .โพนค้อ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรี

สะเกษ
150,000              

 (21612) 21612 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม ต .ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะ
เกษ

197,200              

 (21613) 21613 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งดนตรี โรงเรียนโพนงามพทิยาคาร ต .โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 150,000              
 (21614) 21614 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 108ลโรงเรียนสิงหส์ามัคคีวิทยา ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.

ยโสธร
150,000              

 (21615) 21615 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงฝึกงาน 102/27โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ ์ต.หนองใหญ่ อ.เมือง
จันทร์ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (21616) 21616 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 216 คโรงเรียนก้าแมดขันติธรรมวิทยาคม ต.ก้าแมด อ.กุดชุม จ.
ยโสธร

150,000              

 (21617) 21617 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สปช .105/29โรงเรียนลมศักด์ิวิทยาคม ต.ลมศักด์ิ อ.ขุขันธ์ จ.ศรี
สะเกษ

150,000              

 (21618) 21618 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 108ล/30โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ต.หนองหมี อ.ราษไีศล จ.
ศรีสะเกษ

100,000              

 (21619) 21619 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 หว้ยคล้า ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรี
สะเกษ จ.ศรีสะเกษ

150,000              

 (21620) 21620 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ 216ลโรงเรียนโนนเพก็วิทยาคม ต.หนองค้า อ.พยุห ์จ.ศรีสะ
เกษ

145,000              

 (21621) 21621 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนบงึบรูพ ์ต .บงึบรูพ ์อ.บงึบรูพ ์จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (21622) 21622 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามร้ัว และอื่น ๆ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ต .หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 300,000              
 (21623) 21623 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนไกรภกัดีวิทยาคม ต .โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (21624) 21624 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนศิลปะโรงเรียนปา่ต้ิววิทยา ต .โพธิ์ไทร อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร 200,000              
 (21625) 21625 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด และบา้นพกัครูโรงเรียนน้้าเกล้ียงวิทยา ต .น้้าเกล้ียง อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (21626) 21626 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนทรายมูลวิทยา ต .ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 200,000              
 (21627) 21627 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ถนนคอนกรีตโรงเรียนบงึมะลูวิทยา ต .บงึมะลู อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (21628) 21628 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ 101ล/27โรงเรียนขุขันธ์ ต.หว้ยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 300,000              

 (21629) 21629 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบวัเจริญวิทยา ต .ตองปดิ อ.น้้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (21630) 21630 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ ก ข โรงเรียนล้ินฟา้พทิยาคม ต .ล้ินฟา้ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรี

สะเกษ
150,000              

 (21631) 21631 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 216 ลโรงเรียนน้้าค้าวิทยาคม ต.น้้าค้า อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 150,000              
 (21632) 21632 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (21633) 21633 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ต .กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 150,000              

 (21634) 21634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ต .อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (21635) 21635 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา ต .โคกหล่าม อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 150,000              

 (21636) 21636 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 100/27โรงเรียนทุง่ไชยพทิยา รัชมังคลาภเิษก ต .ทุง่
ไชย อ.อุทมุพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ

150,000              



     หนา้ที ่898

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21637) 21637 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน โสตทศันศึกษาโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ต .ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (21638) 21638 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนยโสธรพทิยาสรรค์ ต .ตาดทอง อ.เมือง

ยโสธร จ.ยโสธร
200,000              

 (21639) 21639 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุดโรงเรียนสวงษว์ิทยาคม ต .หวัเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 150,000              
 (21640) 21640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงจอดรถโรงเรียนพอกพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก ต .กู่ อ.ปรางค์กู่

 จ.ศรีสะเกษ
199,900              

 (21641) 21641 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ต .ศรีฐาน อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร 150,000              
 (21642) 21642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนหอ้งแซงวิทยาคม ต .หอ้งแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 149,900              
 (21643) 21643 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งดนตรีโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ต .ฟา้หยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 200,000              
 (21644) 21644 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ต .ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 200,000              
 (21645) 21645 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ถนนเสริมเหล็กโรงเรียนตระกูลประเทอืงวิทยาคม ต .โนนทราย อ.มหาชนะชัย 

จ.ยโสธร
199,700              

 (21646) 21646 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ต .หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะ
เกษ

150,000              

 (21647) 21647 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนกันทรลักษว์ิทยา ต .น้้าอ้อม อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 297,700              
 (21648) 21648 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ต .กุดชุม อ.กุดชุม

 จ.ยโสธร
150,000              

 (21649) 21649 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ต .โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (21650) 21650 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเลิงนกทา ต .สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 300,000              
 (21651) 21651 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 100/27โรงเรียนสตรีสิริเกศ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะ

เกษ จ.ศรีสะเกษ
300,000              

 (21652) 21652 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 318โรงเรียนยโสธรพทิยาคม ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 300,000              

 (21653) 21653 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนสพม .28 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 300,000              
 (21654) 21654 ปรับปรุงหอ้งเรียนอาคารเรียนแบบ 216 ล รายการปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนนารีนุกูล 2 ต.หวัเรือ อ.เมือง

อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (21655) 21655 ปรับปรุงหอ้งเรียนอาคารเรียนแบบ 108 ล/30 รายการปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนสะพอืวิทยาคาร ต .สะพอื 
อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21656) 21656 ปรับปรุงหอ้งเรียนอาคารเรียนแบบ 216 ล รายการทาสีน้้าพลาสติก โรงเรียนหนามแทง่พทิยาคม รัชมังคลาภเิษก
 ต.หนามแทง่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21657) 21657 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล รายการ ผ้าแพดาน ทาสีน้้าพลาสติก ประตู หน้าต่างโรงเรียนม่วง
สามสิบอัมพวันวิทยา ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21658) 21658 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ รายการทาสีโรงเรียนหนองขอนวิทยา ต .หนองขอน อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (21659) 21659 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล รายการทาสี ปกูระเบือ้ง เหล็กดัดโรงเรียนมัธยมตระการพชืผล ต .ขุ
หลุ อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

300,000              

 (21660) 21660 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล รายการทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนสหธาตุศึกษา ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน 
จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (21661) 21661 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล รายการปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นไทยวิทยาคม ต .บา้นไทย 
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

150,000              



     หนา้ที ่899

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21662) 21662 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร รายการปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนทุง่ศรีอุดม ต .โคกช้าแระ อ.ทุง่

ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
200,000              

 (21663) 21663 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล รายการฝ้าเพดาน
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนกุดข้าวปุน้วิทยา ต.ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21664) 21664 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล รายการทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนจิกดู่วิทยา ต .จิกดู่ อ.หวัตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ

150,000              

 (21665) 21665 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ก  รายการทาสีน้้าพลาสติก โรงเรียนนากระแซงศึกษา ต .นากระ
แซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (21666) 21666 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 324 ล รายการทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ต.คึมใหญ่ อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

200,000              

 (21667) 21667 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ รายการเปล่ียนหลังคาเมทลัชีตโรงเรียนศรีคูณวิทยบลัลังก์ ต .จาน
ลาน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ

200,000              

 (21668) 21668 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 108 ล/30 รายการปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหนองบอ่สามัคคีวิทยา ต .
หนองบอ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (21669) 21669 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล รายการทาสี ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนศรีน้้าค้าศึกษา ต .เตย อ.
ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (21670) 21670 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบทาสีโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม 
อุบลราชธานี ต.หนองบก อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21671) 21671 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนส้าโรงวิทยาคาร ต .โนนกลาง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี 200,000              

 (21672) 21672 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล เปล่ียนหลังคาเปน็เมทลัชีลโรงเรียนนาจะหลวย ต.นาจะหลวย อ.นา
จะหลวย จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21673) 21673 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 108 ล ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนพะลานวิทยาคม ต .พะลาน อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (21674) 21674 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 324 ล ทาสีพราสติกโรงเรียนทุง่เทงิยิ่งวัฒนา ต.ทุง่เทงิ อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

200,000              

 (21675) 21675 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนนาส่วงวิทยา ต .นาส่วง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

200,000              

 (21676) 21676 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 108ล ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนอ่างศิลา ต .อ่างศิลา อ.พบิลูมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

200,000              

 (21677) 21677 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบเบต็เสร็จ ทาสีโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ต .เกษม อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (21678) 21678 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 108ล/30 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนพงัเคนพทิยา ต .พงัเคน อ.นาตาล 
จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21679) 21679 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ กขค ทาสีพราสติกโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา ต .นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.
อ้านาจเจริญ

150,000              

 (21680) 21680 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 324ล ฟา้เพดาน กันสาดโรงเรียนเดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

300,000              

 (21681) 21681 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบเบต็เสร็จ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ ต .โนนสวาง อ.กุด
ข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

150,000              



     หนา้ที ่900

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21682) 21682 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ค ทาสี โรงเรียนน้้าปลีกศึกษา ต.น้้าปลีก อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.

อ้านาจเจริญ
150,000              

 (21683) 21683 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 324 ล ทาสี เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนนารีนุกูล ต.ในเมือง อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

300,000              

 (21684) 21684 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 324 ล หลังคาทรงไทย เปล่ียนฝ้าเพดานหอ้งเรียน โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม
 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21685) 21685 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ก ข ค ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนนาจิกพทิยาคม 
ต.นาจิก อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (21686) 21686 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีโรงเรียนโพธิ์ไทรพทิยาคาร ต .โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.
อุบลราชธานี

200,000              

 (21687) 21687 ปรับปรุงโรงจอดรถ เทคอนกรีต ท้าทางเดิน Cover way ปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนสพม.29 ต.กุดลาด อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

300,000              

 (21688) 21688 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียน ปรับปรุงหลังคา กันสาดโรงเรียนปทมุพทิยาคม ต .ปทมุ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี

200,000              

 (21689) 21689 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 316 ล ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนเสียมทองพทิยาคม ต .หวัดอน อ.เขื่อง
ใน จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (21690) 21690 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบเปล่ียนประตู ปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ต .ปลาค้าว 
อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

200,000              

 (21691) 21691 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ฟา้เพดานโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ต .สร้างนกทา 
อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (21692) 21692 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล เทพืน้หอ้งเรียน เทพืน้คอนกรีตหอ้งเรียนใต้ถุนอาคาร พืน้หนิขัด
โรงเรียนเชียงแก้วพทิยาคม ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (21693) 21693 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ อาคารเรียนนานาชาติ ทาสีโรงเรียนอ้านาจเจริญ ต .บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ 
จ.อ้านาจเจริญ

300,000              

 (21694) 21694 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล ทาสีโรงเรียนชานุมานวิทยาคม ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 200,000              

 (21695) 21695 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนนาวังวิทยา ต .นาวัง อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ

150,000              

 (21696) 21696 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ เปล่ียนประตู ปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนนายมวิทยาคาร ต .นายม อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (21697) 21697 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียน เปล่ียนฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์โรงเรียนค้าเขื่อนแก้ววิทยาคม ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.ชานุ
มาน จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (21698) 21698 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตูหน้าต่างโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ต .โนนกุง อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21699) 21699 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ วอล์เปเปอร์ ผนังผ้ากราบบวัโรงเรียนหว้ยขะยุงวิทยา ต .หว้ยขะยุง อ.วาริน
ช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (21700) 21700 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุบลราชธานี ต .
ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21701) 21701 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ เปล่ียนประตูหน้าต่าง กระจกอะลูมิเนียมโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 
ต.โคกสว่าง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

150,000              



     หนา้ที ่901

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21702) 21702 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนมัธยมแมด ต .แมด อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ 150,000              

 (21703) 21703 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม ต .หนองแก้ว อ.หวัตะพาน
 จ.อ้านาจเจริญ

200,000              

 (21704) 21704 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ปรังปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนทา่โพธิ์ศรีพทิยา ต .ทา่
โพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21705) 21705 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ปพูืน้คอนกรีต เปล่ียนสังกะสีสันไทย ถมทีโ่รงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ต .
นิคมล้าโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21706) 21706 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา ต .โดมประดิษฐ์ อ.น้้า
ยืน จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21707) 21707 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช ต .ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี

300,000              

 (21708) 21708 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนหน้าต่าง ทาสี และปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนเส
นางคนิคม ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

200,000              

 (21709) 21709 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ เปล่ียนประตู กระจกบานเล่ือนอะลูมิเนียมโรงเรียนลืออ้านาจวิทยาคม ต.
อ้านาจ อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

200,000              

 (21710) 21710 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียน ติดต้ังกระจกบานเล่ือนอะลูมิเนียมโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภเิษก ต .นาเยีย
 อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21711) 21711 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ31ค พืน้ซีเมนต์ ปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนลือค้าหาญวารินช้าราบ ต.แสน
สุข อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

300,000              

 (21712) 21712 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ผนังคอนกรีต ฉาบปนูประตูหน้าต่างโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ต .นาโพธิ์ อ.
บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21713) 21713 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ทาสี เปล่ียนแผ่นหลังคาเมทอลซีส โรงเรียนอ้านาจเจริญพทิยาคม ต .บุง่ อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

200,000              

 (21714) 21714 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ต .เหล่าแดง อ.ดอน
มดแดง จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21715) 21715 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบเบร็ดเสร็จ ก, อาคาร 108ล ทาสี ปกูระเบือ้ง ปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียน
ลือวิทยาคม ต.ลือ อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (21716) 21716 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ปรับปรุงหอ้งน้้า -หอ้งส้วมโรงเรียนตาลสุมพฒันา ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.
อุบลราชธานี

200,000              

 (21717) 21717 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ปรับปรุงหอ้งน้้า หอ้งโสตทศันศึกษาโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ต .ไผ่ใหญ่ อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (21718) 21718 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ เปล่ียนหลังคา และฝ้าเพดานโรงเรียนบณุฑริกวิทยาคาร ต .โพนงาม อ.
บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21719) 21719 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียน คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ต .กระโสบ อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (21720) 21720 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ร้ัวคอนกรีตก่ออิฐฉาบเรียบโรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร ต .เขื่องใน อ.เขื่องใน 
จ.อุบลราชธานี

300,000              

 (21721) 21721 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ร้ัวซีเมนต์บอ็กโรงเรียนเก่าขามวิทยา ต .ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (21722) 21722 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนปทมุราชวงศา ต .นาหว้า อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 200,000              
 (21723) 21723 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ร้ัวโรงเรียนศรีเจริญศึกษา ต.หวัตะพาน อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ 150,000              



     หนา้ที ่902

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21724) 21724 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ทาสีน้้าอะคลีลิค มอก .โรงเรียนพนาศึกษา ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ 200,000              

 (21725) 21725 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารหอประชุม อาคารเรียนแบบ 216 ล เปล่ียนประตูเหล็กบานทบึ ถนนคอนกรีตโรงเรียน
สว่างวีระวงศ์ ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21726) 21726 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล ผนัง ประตูโรงเรียนขุมค้าวิทยาคาร ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุน้ จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (21727) 21727 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล ปรับปรุงหอ้งโสตทศันศึกษาโรงเรียนดงยางวิทยาคม ต .ดุมใหญ่ อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (21728) 21728 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ต .นาค้า อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 200,000              
 (21729) 21729 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี ต.ชีทวน อ.เขื่องใน 

จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (21730) 21730 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล มุงหลังคา เปล่ียนเชิงชายโรงเรียนวารินช้าราบ ต.วารินช้าราบ อ.วา
รินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21731) 21731 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียน ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ต .โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.
อุบลราชธานี

200,000              

 (21732) 21732 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ถนนคอนกรีตพืน้ทางเดิน เปล่ียนหลังคาโรงจอดรถโรงเรียนวิจิตราพทิยา ต .แสนสุข อ.วา
รินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (21733) 21733 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียน ปกูระเบือ้งระเบยีงอาคารโรงเรียนเอือดใหญ่พทิยา ต .เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.
อุบลราชธานี

200,000              

 (21734) 21734 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ ร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนน้้ายืนวิทยา ต .สีวิเชียร อ.น้้ายืน จ.
อุบลราชธานี

200,000              

 (21735) 21735 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ เปล่ียนหลังคาเมทอลชีสโรงเรียนดงสว่างวิทยา ต .โนนสวรรค์ อ.นา
จะหลวย จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (21736) 21736 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน และหอ้งน้้า อาคารเรียน 4 ชั้นแบบพเิศษโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ต.บางพดู อ.ปาก
เกร็ด จ.นนทบรีุ

199,300              

 (21737) 21737 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธิ)์ ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 200,000              
 (21738) 21738 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียน 424 ลโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ต.ทา่ทราย อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 299,800              

 (21739) 21739 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบรีุ ต .บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 300,000              
 (21740) 21740 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน และหอ้งพเิศษโรงเรียนบางปะหนั ต .บา้นล่ี อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 200,000              
 (21741) 21741 ปรับปรุงหอ้งคหกรรม และหอ้งหลักสูตรโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ต .สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 200,000              
 (21742) 21742 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน และหอ้งวิทยาศาสตร์โรงเรียนบางปะอิน ต .บา้นเลน อ.บางปะอิน จ.

พระนครศรีอยุธยา
200,000              

 (21743) 21743 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคณิตศาสตร์โรงเรียนบางไทรวิทยา ต .บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 200,000              
 (21744) 21744 ปรับปรุงหอ้งโสตทศันศึกษา และหอ้งประชุมโรงเรียนบางบาล ต .บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 145,000              
 (21745) 21745 ปรับปรุงหอ้งคหกรรม และหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบรีุ ต .คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบรีุ
199,100              

 (21746) 21746 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุดโรงเรียนลาดงาประชาบ้ารุง ต .ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (21747) 21747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108 ลโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 200,000              



     หนา้ที ่903

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21748) 21748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 424 ล/27โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ ต.บางกร่าง อ.เมือง

นนทบรีุ จ.นนทบรีุ
300,000              

 (21749) 21749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขมาภริตาราม ต .สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 300,000              
 (21750) 21750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ลโรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ ์ต.ล้าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 200,000              

 (21751) 21751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 424 ลโรงเรียนสตรีนนทบรีุ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 300,000              
 (21752) 21752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน คสล. 2 ชั้น และอาคารหอประชุมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ต.ประตูชัย อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
300,000              

 (21753) 21753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห ์๑) ต.บา้นเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 175,600              

 (21754) 21754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนสาคลีวิทยา ต .สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (21755) 21755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนปากกรานพทิยา ต .ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา
149,000              

 (21756) 21756 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงเรียนภาชี (สุนทรวิทยานุกูล) ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 200,000              
 (21757) 21757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ 102/27โรงเรียนลาดบวัหลวงไพโรจน์วิทยา ต.พระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง 

จ.พระนครศรีอยุธยา
200,000              

 (21758) 21758 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนผักไห่(สุทธาประมุข) ต.อมฤต อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา 200,000              
 (21759) 21759 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนอุดมศีลวิทยา ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 149,800              
 (21760) 21760 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนทา่เรือ(นิตยานุกูล) ต.ทา่เรือ อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 200,000              
 (21761) 21761 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเมทลัชีล (สี)โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 200,000              
 (21762) 21762 ปรับปรุงหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์โรงเรียนมหาราช (ประชานิมิต) ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              

 (21763) 21763 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนบางบวัทอง ต .พมิลราช อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 200,000              
 (21764) 21764 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนศรีบณุยานนท ์ต .สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 200,000              
 (21765) 21765 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าชาย และเทพืน้โรงจอดรถโรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์วิทยา) ต.นครหลวง อ.นครหลวง 

จ.พระนครศรีอยุธยา
200,000              

 (21766) 21766 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนบางซ้ายวิทยา ต .แก้วฟา้ อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 200,000              
 (21767) 21767 ปรับปรุงหอ้งน้้านักเรียนหญิงโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห ่(เวชพนัธุ์อนุสรณ์) ต.ผักไห ่อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (21768) 21768 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ต .จักราช อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา 149,900              
 (21769) 21769 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนหนองน้้าส้มวิทยาคม ต .หนองน้้าส้ม อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 100,000              
 (21770) 21770 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบรีุ ต .ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 300,000              
 (21771) 21771 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยการถมดินและเทหนิคลุกโรงเรียนราษฎร์นิยม ต .ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 150,000              
 (21772) 21772 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าโรงเรียนไทรน้อย ต .ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 196,900              
 (21773) 21773 ปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์โรงเรียนอุทยั ต.อุทยั อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 199,800              
 (21774) 21774 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นแพรกประชาสรรค์ ต .ส้าพะเนียง อ.บา้นแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 146,600              
 (21775) 21775 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนทา่ช้างวิทยาคม ต .ทา่ช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (21776) 21776 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนทา่หลวงวิทยานุกูล ต .ทา่หลวง อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 150,000              
 (21777) 21777 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า และซ่อมแซมถนนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ ต .บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 299,900              
 (21778) 21778 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการงานอาชีพโรงเรียนปากเกร็ด ต .ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 300,000              
 (21779) 21779 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าในหอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) นนทบรีุ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.

นนทบรีุ
199,900              



     หนา้ที ่904

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21780) 21780 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ต.หวัรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 200,000              
 (21781) 21781 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนทา่มะไฟหวานวิทยาคม ต .ทา่มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (21782) 21782 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน พืน้กระเบือ้งเคลือบ หน้าต่างบานเล่ือน วงกบอลูมิเนียมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 

ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ
200,000              

 (21783) 21783 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน หอ้งน้้า อาคาร 216 ลโรงเรียนบา้นเขว้าวิทยายน ต.บา้นเขว้า อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ 200,000              

 (21784) 21784 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร 108 ล และอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนหนองบวับานวิทยา ต .หนองบวับาน อ.
จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (21785) 21785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ งานทาสี งานสุขาภบิาลโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ต .หนองคอนไทย
 อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (21786) 21786 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนนาหนองทุม่วิทยา ต .นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 200,000              
 (21787) 21787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร งานประตู ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมืน่ ต .บา้นแก้ง อ.ภู

เขียว จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (21788) 21788 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟา้ภายในหอ้งเรียน และบริเวณรอบโรงเรียน หอ้งน้้านักเรียนชาย เปล่ียนหลังคา
โรงเรียนภพูระวิทยาคม ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

100,000              

 (21789) 21789 ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดาน งานไฟฟา้ งานระบบปรับอากาศ งานผนัง งานพืน้โรงเรียนบา้นแทน่วิทยา ต .
บา้นแทน่ อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ

200,000              

 (21790) 21790 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียนชาย ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนหนองบวัระเหววิทยาคาร ต .หนองบวัระเหว อ.หนอง
บวัระเหว จ.ชัยภมูิ

200,000              

 (21791) 21791 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนเพชรพทิยาสรรค์ ต.บา้นเพชร อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (21792) 21792 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม แบบ 100/27 งานฝ้ายิปซัม โรงเรียนคูเมืองวิทยา ต.กุดชุมแสง อ.หนองบวั

แดง จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (21793) 21793 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานประตู -หน้าต่าง งานผนังโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ต .โนน
สะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (21794) 21794 ปรับปรุงซ่อแซมหอ้งดนตรี งานผนัง งานกระจก งานทาสีโรงเรียนชีลองวิทยา ต .ชีลอง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 100,000              
 (21795) 21795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม แบบ 107 งานไฟฟา้  บา้นพกัครู งานทาสี โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ต .วะ

ตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ
200,000              

 (21796) 21796 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน 216 ล งานทาสี,งานปพูืน้โรงเรียนเจียงทองพทิยาคม ต .บา้นเจียง อ.ภกัดีชุมพล 
จ.ชัยภมูิ

200,000              

 (21797) 21797 ปรับปรุงซ่อมแซมทอ่ระบายน้้าทิง้โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ต .หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 200,000              
 (21798) 21798 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร1 งานทาสี ภายนอก-ภายในโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย ชัยภมูิ ต.บา้นเล่า อ.เมือง

ชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ
200,000              

 (21799) 21799 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนหว้ยแย้วิทยา ต .หว้ยแย้ อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (21800) 21800 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชุม  งานฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนคอนสารวิทยาคม ต .ทุง่นาเลา อ.คอนสาร จ.
ชัยภมูิ

200,000              

 (21801) 21801 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  งานปพูืน้ ,งานทาสีโรงเรียนปูด้่วงศึกษาลัย ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 150,000              
 (21802) 21802 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟา้ภายในอาคารเรียนโรงเรียนบา้นค่ายวิทยา ต .บา้นค่าย อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 200,000              
 (21803) 21803 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์  งานผนังโรงเรียนคอนสวรรค์ ต .คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ 200,000              
 (21804) 21804 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเก่า งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล ต .ในเมือง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 300,000              



     หนา้ที ่905

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21805) 21805 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ต .กุดน้้าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ 200,000              
 (21806) 21806 ปรับปรุงซ่อมแซม เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กพืน้ลานวิชาการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ต .กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 150,000              

 (21807) 21807 ปรับปรุงซ่อมแซม เทพืน้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ต .โคกเริงรมย์ อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.
ชัยภมูิ

150,000              

 (21808) 21808 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า หลังที ่1 งานมุงหลังคา,งานปพูืน้กระเบือ้ง,งานประตูหน้าต่าง,งานสุขภณัฑ์ ปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ้งน้้า หลังที ่2 งานมุงหลังคา,งานปพูืน้กระเบือ้ง,งานประตูหน้าต่าง,งานสุขภณัฑ์ ปรับปรุงซ่อมแซม
หอ้งน้้า หลังที ่3 งานมุงหลังคาโรงเรียนละหานเจริญวิทยา ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (21809) 21809 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วมนักเรียน ยกระดับพืน้เทคอนกรีตเสริมเหล็ก, ปพูืน้กระเบือ้ง, ทาสีโรงเรียนบางอ้าพนัธ์
วิทยาคม ต.บา้นตาล อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ

150,000              

 (21810) 21810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบด็เสร็จ ก งานหน้าต่างอลูมิเนียมโรงเรียนนายางกลักพทิยาคม ต .นายางกลัก อ.
เทพสถิต จ.ชัยภมูิ

200,000              

 (21811) 21811 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน  งานฝ้าเพดานโรงเรียนภกัดีชุมพลวิทยา ต .เจาทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 200,000              
 (21812) 21812 ซ่อมแซมสนามกีฬา เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กสนามตะกร้อ โรงเรียนสามหมอวิทยา ต .วังสามหมอ อ.คอนสวรรค์

 จ.ชัยภมูิ
150,000              

 (21813) 21813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล งานปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนนางแดดวังชมภวูิทยา รัชมังคลาภเิษก ต .นาง
แดด อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ

200,000              

 (21814) 21814 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานฝ้าเพดาน  หอ้งสมุด เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมัง
คลาภเิษก ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ

200,000              

 (21815) 21815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27 โรงเรียนสตรีชัยภมูิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 300,000              
 (21816) 21816 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  หอ้งน้้า  งานหลังคา งานผนัง    งานพืน้  อาคารหอประชุม  งานพืน้โรงเรียน

หนองบวัแดงวิทยา ต.หนองบวัแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมูิ
200,000              

 (21817) 21817 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟา้ อาคารเรียน 316 ล (ทรงไทยปรับปรุง) โรงเรียนภเูขียว ต.ผักปงั อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 300,000              

 (21818) 21818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน งานทาสี งานพืน้ ร้ัว  สภาพแวดล้อมโรงเรียนสพม .30 ต.ในเมือง อ.เมือง
ชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

300,000              

 (21819) 21819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียน  7 ชั้น เปล่ียนประตู - หน้าต่าง , ประตูเหล็กม้วน ,ทาสี , เปล่ียนหลอดไฟ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

300,000              

 (21820) 21820 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพเิศษ โดยทาสี , อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนสุรนารี
วิทยา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

300,000              

 (21821) 21821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเกษตรกรรม เปล่ียนโครงหลังคา , หลังคาเมททัชีท , เปล่ียนฝ้า , แผงชายคา  , ปพูืน้
กระเบือ้ง ทาสี  อาคารอุตสาหกรรม เปล่ียนโครงหลังคา , หลังคาเมทลัชีท , ทาสี โรงเรียนบญุวัฒนา ต.หวัทะเล 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

300,000              

 (21822) 21822 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน (เกษตร) เปล่ียนหลังคาเมทลัชีท , ติดครอบสัน และเปล่ียนโคมไฟไฟา้โรงเรียน
มหศิราธิบดี ต.บา้นโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

197,500              

 (21823) 21823 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 424 ล  เทพืน้ คสล.โรงเรียนโคราชพทิยาคม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา

199,900              

 (21824) 21824 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษ ์ต .โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 300,000              
 (21825) 21825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 318 ล/30  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ต.หนองกระทุม่ อ.เมือง

นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
200,000              



     หนา้ที ่906

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21826) 21826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ก   ผนังกระเบือ้ง , ทาสี   อาคารเรียนแบบ 108 ล ฉาบปนูเรียบผนัง , ทาสี

โรงเรียนพดุซาพทิยาคม ต .พดุซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
150,000              

 (21827) 21827 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 7 ชั้น  เปล่ียนประตู - หน้าต่าง , ฝ้า  , ทาสี โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย นครราชสีมา ต.บา้นใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

300,000              

 (21828) 21828 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้รอบอาคารเรียน 424 ล โดยปบูล็อคคอนกรีต โรงเรียนบญุวัฒนา 2 ต.หวัทะเล อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

200,000              

 (21829) 21829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 218 ล  ท้าผ้ืนหนิขัด , กรอบบานอลูมิเนียม- กระจกใส โรงเรียนบญุเหลือ
วิทยานุสรณ์ ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

200,000              

 (21830) 21830 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแบบ 101 ล/27 ทาสี  โรงอาหาร-หอประชุม 2517 ติดกันสาดโรงเรียนโนนสูงศรีธานี
 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

300,000              

 (21831) 21831 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า-หอ้งส้วม นักเรียนชาย-นักเรียนหญิง แบบ 6 ที ่/ 27 (2 หลัง)  หลังคากระเบือ้งลอนคู่ ,
 ประตู , ติดแผงระแนง , เปล่ียนสุขภณัฑ์ , ทาสี , เปล่ียนหลอดไฟโรงเรียนศรีสุขวิทยา ต.ดอนชมพ ูอ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

200,000              

 (21832) 21832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 108 ล ติดตาข่ายเหล็ก , ทาสี , ผนังปไุม้อัดย้อมสีโรงเรียนธารปราสาทเพชร
วิทยา ต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

200,000              

 (21833) 21833 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม แบบ 100/27  เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่พร้อมครอบกระเบือ้งโรงเรียนจักราช
วิทยา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา

200,000              

 (21834) 21834 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 300,000              
 (21835) 21835 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า-หอ้งส้วม นักเรียนชาย-นักเรียนหญิง แบบ 6 ที/่27 (2 หลัง) หลังคาเหล็กรีดลอน , ติด

ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ , ติดเชิงชาย , ทาสีโรงเรียนเมืองพลับพลาพทิยาคม ต.เมืองพลับพลา อ.หว้ย
แถลง จ.นครราชสีมา

150,000              

 (21836) 21836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 424 ล พเิศษ  ปพูืน้ลามิเนทหอ้งเรียนโรงเรียนหว้ยแถลงพทิยาคม ต .หว้ย
แถลง อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

200,000              

 (21837) 21837 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงาน แบบ 102/27  เปล่ียนฝ้า , ปพูืน้กระเบือ้ง , ประตูกระจกบานเล่ือน , หน้าต่าง
กระจกบานเล่ือน,  เปล่ียนโคมไฟชนิดฝังฝ้า โรงเรียนหนองบญุมากประสงค์วิทยา ต.หนองหวัแรต อ.หนองบุ
นนาก จ.นครราชสีมา

199,000              

 (21838) 21838 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการภาษาอังกฤษ   เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด , ปพูืน้กระเบือ้ง , ติดไวทบ์อร์ด , ผนังไม้
อัด, ติดค้ิว ,  ปรับปรุงหอ้งสมุด  หลังคาเหล็กรีดลอน , ทาสีแล็กเกอร์โรงเรียนทา่ช้างราษฏร์บ้ารุง ต.ทา่ช้าง
ราษฎร์บ้ารุง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

200,000              

 (21839) 21839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ค  หลังคาเมทลัชีท, ผนังก่ออิฐบล็อคฉาบเรียบ , กระจกบานเล่ือน
กรอบอะลูมิเนียม, เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนจระเข้หนิสังฆกิจวิทยา ต.จระเข้หนิ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา

150,000              

 (21840) 21840 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49  หลังคากระเบือ้งลอนคู่ , ผนังกันแดด, เปล่ียนโถส้วม,  ปู
กระเบือ้ง, เปล่ียนอ่างล้างหน้า , กระจกเงา , ทาสีโรงเรียนโนนสมบรูณ์วิทยา ต.โนนสมบรูณ์ อ.เสิงสาง จ.
นครราชสีมา

200,000              

 (21841) 21841 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ล ปพูืน้กระเบือ้ง , หน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจก, ประตูอะลูมิเนียม
พร้อมกระจกโรงเรียนปกัธงชัยประชานิรมิต ต.เมืองปกั อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา

300,000              

 (21842) 21842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ล  เปล่ียนประตู  ,  ทาสี โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี ต.ตะคุ อ.ปกั
ธงชัย จ.นครราชสีมา

78,900                

 (21843) 21843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบเบด็เสร็จ ก   ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองน้้าใสพทิยาคม ต .หนองน้้าใส อ.สี
ค้ิว จ.นครราชสีมา

200,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21844) 21844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน 7 ชั้น   หลังคาเมทลัชีท , ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนปากช่อง ต .หนองสาหร่าย อ.ปาก

ช่อง จ.นครราชสีมา
300,000              

 (21845) 21845 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ต .หนองน้้าแดง อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา

199,000              

 (21846) 21846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216  เปล่ียนฝ้า , ทาสี , หน้าต่างอะลูมิเนียม, ประตูอะลูมิเนียม, ปรับปรุง
ระบบไฟฟา้ภายในอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

200,000              

 (21847) 21847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 108 ต  หลังคากระเบือ้งลอนคู่ ,  ประตูพร้อมอุปกรณ์ , หน้าต่าง ,  อาคาร
ฝึกงาน แบบ 102/27  ติดประตูเหล็กม้วนบานทบึโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

150,000              

 (21848) 21848 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนหนองบวัละครวิทยา ต .หนองบวัละคร อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

100,000              

 (21849) 21849 ปรับปรุงซ่อมแซมทอ่ระบายน้้าโรงเรียนขามสะแกแสง ต .ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 200,000              
 (21850) 21850 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแบบ 100/27  เปล่ียนฝ้า , ทาสีโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ต.ขามทะเลสอ อ.ขาม

ทะเลสอ จ.นครราชสีมา
200,000              

 (21851) 21851 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว  เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด , ทาสีเพดานโรงเรียนบญุเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ต.
หนองหอย อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา

150,000              

 (21852) 21852 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนเมืองคง ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 200,000              
 (21853) 21853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล  ปพูืน้กระเบือ้ง , หน้าต่างเหล็ก ,  อาคารเกษตร เทพืน้และปกูระเบือ้ง

โรงเรียนเทพาลัย ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
149,000              

 (21854) 21854 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันศึกษา   ปพูืน้กระเบือ้ง , ทาสี , หน้าต่างกรอบบานอะลูมิเนียมพร้อมกระจก , 
ผนังก่ออิฐบล็อกโรงเรียนบา้นเหล่ือมพทิยาสรรพ ์ต.บา้นเหล่ือม อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา

200,000              

 (21855) 21855 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า-หอ้งส้วม นักเรียนชาย - หญิง แบบ 6 ที/่27 (2 หลัง)  หลังคากระเบือ้งลอนคู่,  ประตู, 
เทพืน้คอนกรีต , เปล่ียสุขภณัฑ์โรงเรียนเกล็ดล้ินวิทยา ต.ขุนทอง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

200,000              

 (21856) 21856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล  ปพูืน้กระเบือ้ง , อาคารเรียนแบบ 108 ล ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบงึ
พะไล ต.บงึพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

200,000              

 (21857) 21857 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ก  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนแก้งสนามนางพทิยาคม ต .แก้งสนามนาง อ.แก้งสนาม
นาง จ.นครราชสีมา

99,900                

 (21858) 21858 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว โรงเรียนสีดาวิทยา ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 200,000              
 (21859) 21859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ กขค .  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนหนัหว้ยทรายพทิยาคม ต .หนัหว้ยทราย อ.

ประทาย จ.นครราชสีมา
150,000              

 (21860) 21860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 324 ล  ติดแผงตาข่าย , ทาสีน้้ามันโรงเรียนพมิายวิทยา ต.ในเมือง อ.พมิาย 
จ.นครราชสีมา

300,000              

 (21861) 21861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 424 ล พเิศษ  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนพมิายด้ารงวิทยาคม ต .รังกาใหญ่ 
อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

200,000              

 (21862) 21862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 108 ล ปพูืน้กระเบือ้ง , ปรับปรุงลานจอดรถ โดยเทพืน้คอนกรีต โรงเรียน
นิคมพมิายศึกษา ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

200,000              

 (21863) 21863 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนชุมพวงศึกษา ต .ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 200,000              
 (21864) 21864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 106 ต  หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ โรงเรียนภูว่ิทยา ต.โนนแดง อ.

โนนแดง จ.นครราชสีมา
200,000              

 (21865) 21865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล  กั้นหอ้งกระจก , ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ , ปพูืน้กระเบือ้ง , ทาสี 
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

100,000              



     หนา้ที ่908

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21866) 21866 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า-หอ้งส้วม แบบ 6 ที ่ปพูืน้กระเบือ้ง , เปล่ียนโถส้วม , ทาสี , เปล่ียนก๊อก โรงเรียน

กระเบือ้งนอกพทิยาคม ต.กระเบือ้งนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
150,000              

 (21867) 21867 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ คสล . 3 ชั้น  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนล้าทะเมนไชยพทิยาคม ต .ขุย อ.ล้าทะ
เมนชัย จ.นครราชสีมา

200,000              

 (21868) 21868 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเก็บพสัดุ   หลังคา , ฝ้า , ประตู  - หน้าต่าง , ปพูืน้กระเบือ้ง , ก่อผนังฉาบเรียบ , ทาสี โรง
เรียนสพม.31 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

300,000              

 (21869) 21869 ปกูระเบือ้ง 12x12  รวม 360 ตรม.โรงเรียนโนนเจริญพทิยาคม ต.โนนเจริญ อ.บา้นกรวด จ.บรีุรัมย์ 200,000              
 (21870) 21870 ติดต้ังตาข่ายปอ้งกันนกอาคาร 216ล/41 50 ม้วน  ฝ่ายิบซ่ัมทบีาร์ จ้านวน 100 ตรม   ผนังยิบวั่มบอร์ท 60 ตรม 

โรงเรียนตาจงพทิยาสรรค์ ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (21871) 21871 เสาธงขนาด 12 เมตร ตกแต่งภมูิทศัน์ รอบบริเวณเสาธง 150 ตรม. ถมดิน 180 คิว พนัธ์ไม้ประดับ 100 ต้น 
ทาสีตกแต่ง 355 ตรม.โรงเรียนสวายจีกพทิยาคม ต.สวายจีก อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (21872) 21872 ปกูระเบือ้งเคลือบvk8ki 108ล ขนาด 16x16  295 ตรม.โรงเรียนสูงเนินพทิยาคม ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (21873) 21873 ปรับปรุงว่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์ อาคาร 216 ค งานฝ่าเพดาน 182 ตรม.  งานทาสี 182 ตรม. งานบผุนัง 
83 ตรม.โรงเรียนพนมรุ้ง ต.ตาเปก๊ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (21874) 21874 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส)กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 12 ซม.  จ้านวน 56 เมตร
โรงเรียนตลาดโพธิ์พทิยาคม ต.ตลาดโพธิ์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (21875) 21875 ปรับปรุงซ่อมแซมใต้ถุนอาคารเบด็เสร็จ ก ผนังคอนกรีตบล๊อก หนา 7 ซม. 70 ตรม  ผนังหน้าต่าง  12 ช่อง  
ผนังประตู 4 ช่องโรงเรียนโนนสุวรรณพทิยาคม ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (21876) 21876 ปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียน งานฐานราก งานโครงหลังคา งานพืน้โรงเรียนกนกศิลปพ์ทิยาคม ต .ชุมเหด็ อ.เมือง
บรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (21877) 21877 ปกูระเบือ้งอาคารเรียน 318/38(พเิศษ) จ้านวน 633 ตรม.โรงเรียนพทุไธสง ต.พทุไธสง อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์ 300,000              
 (21878) 21878 ซ่อมฝ่าเพดาน อาคาร 108ล  ยิบซ่ัมบอร์ด  จ้านวน 350 ตรม.โรงเรียนจตุราษฏร์พทิยาคม ต.แสลงพนั อ.ล้า

ปลายมาศ จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (21879) 21879 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าชาย 6 ที/่27 งานเทพืน้ ซ่อมโครงหลังคา ถมดิน ทาสี งานสุขภณัฑ์ งานไฟฟา้โรงเรียน
ถนนหกัพทิยาคม ต.ถนนหกั อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (21880) 21880 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  216 ล  งานทาสี ขัดพืน้ไม้ลงยูริเทนโรงเรียนหนองกี่พทิยาคม ต.ทุง่กระตาด
พฒันา อ.หนองกี่ จ.บรีุรัมย์

300,000              

 (21881) 21881 ปกูระเบือ้งเคลือบอาคาร 216ล  จ้านวน 390 ตรม.โรงเรียนไพศาลพทิยาคม ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ 200,000              

 (21882) 21882 ปกูระเบือ้งเคลือบอาคารกึ่งถาวร จ้านวน  322 ตรม.โรงเรียนละหานทรายวิทยา ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (21883) 21883 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู แบบ 203/27  งานมุงหลังคา งานฝ้า ประตูหน้าต่าง ทาสี  ปรับปรุงถมดินสนาม
ฟตุบอลโรงเรียนสองหอ้งพทิยาคม ต .สองหอ้ง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (21884) 21884 ปกูระเบือ้งเคลือบอาคาร 216 ปรับปรุง 46 จ้านวน 352 ตรม.โรงเรียนหนองตาดพทิยาคม ต.หนองตาด อ.เมือง
บรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (21885) 21885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา งานฝ้า  ประตุหน้าต่าง  ซ่อมหลังคา
หอประชุม เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา  ปรับปรุงหอ้งน้้าชาย เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา เปล่ียนโถส้วม อ่างล้าง
หน้า ประตู หอ้งน้้าหญิง  ประตูอาคารหอประชุม ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเบด็เสร็จ คโรงเรียนทุง่แสงทองพทิยาคม 
ต.ทุง่แสงทอง อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              



     หนา้ที ่909

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21886) 21886 ปกูระเบือ้งเคลือบอาคาร 318ล ชั้น1และ2 จ้านวน 464 ตรม.โรงเรียนร่มเกล้า บรีุรัมย์ ต.โนนดินแดง อ.โนนดิน

แดง จ.บรีุรัมย์
200,000              

 (21887) 21887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27 งานฝ้า ทาสีฝ้าโรงเรียนหว้ยราชพทิยาคม ต .หว้ยราช อ.หว้ยราช จ.
บรีุรัมย์

200,000              

 (21888) 21888 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)กว้าง 5 เมตร จ้านวน 56 เมตรโรงเรียนโรงเรียนพมิพรั์ฐประชาสรรค์ ต.ถนนหกั 
อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (21889) 21889 ปรับปรุงลานกีฬาเทพืน้คอนกรีต ค.ส.ล. สนามวอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตระกร้อ โรงเรียนกระสังพทิยาคม ต .
กระสัง อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์

300,000              

 (21890) 21890 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนแบบพเิศษ 3 ชั้น ร้ือถอนหน้าต่างกระจก จับเวื่อมขอบ
และฉาบผนัง ติดต้ังหน้าต่างกระจกบานเล่ือนคู่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บรีุรัมย์ ต .สตึก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (21891) 21891 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปกูระเบือ้งโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ต .คูเมือง อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 200,000              
 (21892) 21892 ปกูระเบือ้ง อาคาร ก อาคาร 108ลโรงเรียนดงพลองพทิยาคม ต .ดงพลอง อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (21893) 21893 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (21894) 21894 อาคาร 304ล งานร้ือถอน งานพืน้ งานผนัง งานสุขภณัฑ์ งานประปาโรงเรียนกู่สวนแตงพทิยาคม ต .หนองแวง อ.

บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บรีุรัมย์
200,000              

 (21895) 21895 ปรับเปล่ียนกระดานไวทบ์อร์ด จ้านวน 11 หอ้ง อาคาร 1และ 2โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก ต.ละหานทราย
 อ.ละหานทราย จ.บรีุรัมย์

300,000              

 (21896) 21896 ปรับปรุงหอ้งน้้าอาคารเรียน งานไม้ งานประตู งานสุขภณัฑ์โรงเรียนอุดมอักษรพทิยาคม ต .บา้นดู่ อ.นาโพธิ์ จ.
บรีุรัมย์

150,000              

 (21897) 21897 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล/29 ร้ือฝ้า งานฝ้า ทาสี ปกูระเบือ้ง  มุงหลังคา  รางน้้าฝนโรงเรียนพลับพลา
ชัยพทิยาคม ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (21898) 21898 ปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร 1 เปล่ียนหลังคาสรรไท โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (21899) 21899 ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียน อาคาร ข และหอประชุม อาคาร กโรงเรียนทะเมนชัยพทิยาคม ต .ทะเมนชัย อ.ล้าปลาย
มาศ จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (21900) 21900 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  งานฝ้า ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี โรงเรียนเมืองตลุงพทิยาสรรพ ์ต .ประโคนชัย อ.
ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (21901) 21901 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216ล/41 (หลังคาทรงไทย) ปพูืน้กระเบือ้ง  งานผนังคอนกรีต ทาสีโรงเรียน
แสลงโทนพทิยาคม ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (21902) 21902 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ 318ล/30 อาคารเรียน 108ล  ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนพระครูพทิยาคม ต .พระครู อ.
เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (21903) 21903 ปรับปรุงหอ้งน้้าหอ้งส้วม ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี  มุงหลังคา  เทพืน้ ซ่อมระบบน้้า เปล่ียนอ่างล้างหน้า โถส้วม   เท
พืน้คอนกรีต โรงเรียนบา้นบวุิทยาสรรค์ ต .ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (21904) 21904 ปรับปรุงอาคารหอประชุม แบบ 100/27 ประตูเหล็กม้วนบานทบึ  รวม 9 ชุด เสากลางแบง่ประตู 1 ชุดโรงเรียน
แคนดงพทิยาคม ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (21905) 21905 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318 ก  ร้ือถอนไม้  ท้าพืน้ไม้เฌอร่า โรงเรียนประโคนชัยพทิยาคม ต .ประโคนชัย 
อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์

300,000              

 (21906) 21906 ปรับปรุงอาคารเรียน 216 ล (หลังคาทรงไทย) ปพูืน้กระเบือ้ง 12 นิว้ x 12 นิว้  จ้านวน 270 ตร.ม.โรงเรียน
สามัคคีพทิยาคม ต.ทุง่จังหนั อ.โนนสุวรรณ จ.บรีุรัมย์

150,000              



     หนา้ที ่910

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21907) 21907 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 108 ล  ทาสี ซ่อมหน้าต่างอลูมิเนียมโรงเรียนปะค้าพทิยาคม ต.หทู้านบ อ.

ปะค้า จ.บรีุรัมย์
150,000              

 (21908) 21908 ก่อสร้างถนนคอนกรีต  กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร โรงเรียนบา้นกรวดวิทยาคาร ต .ปราสาท อ.บา้นกรวด จ.
บรีุรัมย์

300,000              

 (21909) 21909 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ก และอาคารเรียน 216 ค งานแผงบงัแดดกระเบือ้งแผ่นเรียบ ทาสีร้ัว  ก่อร้ัว
คอนกรีต โรงเรียนล้าปลายมาศ ต .ล้าปลายมาศ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์

300,000              

 (21910) 21910 ปรับปรุงอาคารเรียน 216 ล หลังคาทรงไทย  หอ้งสมุด  งานหน้าต่าง วงกบอลูมิเนียมโรงเรียนหว้ยหนิพทิยาคม 
ต.หว้ยหนิ อ.หนองหงส์ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (21911) 21911 ปรับปรุงหอ้งน้้านักเรียนหญิง 8 ที/่49 งานหลังโครงหลังคา มุงหลังคา งานประตูหน้าต่าง งานผนังกระเบือ้ง งาน
รางน้้า ทาสี อ่างล้างหน้า ซ่อมระบบน้้า  โรงเรียนสตึก ต.นิคม อ.สตึก จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (21912) 21912 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งวิทยาศาสตร์/หอ้งธรรมะ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  185 ตร.ม.โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ต.
ชุมแสง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์

100,000              

 (21913) 21913 ก่อสร้างร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) 72 เมตรโรงเรียนนางรองพทิยาคม ต .นางรอง อ.นางรอง
 จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (21914) 21914 ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคาร 3 งานฝ้ายิปซ่ัม  วงกบอลูมิเนียม กุญแจฝันบานเล่ือน มือจับประตู  ผนังคอนกรีต  
ทาสี  ซ่อมระบบไฟฟา้  โรงเรียนหนองหงส์พทิยาคม ต .สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (21915) 21915 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบด็เสร็จ ก ข และอาคารกึ่งถาวร  งานปพูืน้กระเบือ้ง ประตูบานทบึ ทาสี  ร้ือถอน
ผนังคอนกรีต ประตูอลูมิเนียมโรงเรียนมัธยมพรส้าราญ ต.พรส้าราญ อ.คูเมือง จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (21916) 21916 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียน 216 ล ปรับปรุง 29 /อาคารกึ่งถาวร  332 ตร.ม. โรงเรียนช้านิพทิยาคม ต.เมืองยาง 
อ.ช้านิ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (21917) 21917 ปรับปรุงหอ้งดนตรี  งานประตูหน้าต่าง ทาสี เทพืน้ ค.ส.ล. ปพูืน้กระเบือ้ง  มุงกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบรีุรัมย์
พทิยาคม ต.ในเมือง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์

300,000              

 (21918) 21918 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน 216 ล ทาสี  กุญแจลูกบดิประตู กลอนอลูมิเนียม กระดานชานอ้อย  หลอดไฟ
โรงเรียนกลันทาพทิยาคม ต.กลันทา อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (21919) 21919 ปรับปรุงหอ้งเรียนศิลปะ งานโครงหลังคา  มุงหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสิงหวิทยาคม ต .บา้นสิงห ์อ.นางรอง
 จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (21920) 21920 ปรับปรุงอาคารเรียน 216 ล(ปรับปรุง) ปพูืน้กระเบือ้ง 430 ตร.ม.โรงเรียนนาโพธิ์พทิยาคม ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ 
จ.บรีุรัมย์

200,000              

 (21921) 21921 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ 320 ตร.ม. อาคารเรียนเบด็เสร็จ ขโรงเรียนชุมแสงพทิยาคม ต .ชุมแสง อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (21922) 21922 ปรับปรุงซุ้มประตูโรงเรียน เทปนู ค.ส.ล.  ผนังกระเบือ้งแกรนิต  ตัวหนังสือสแตนเลส  โรงเรียนสะแกพทิยาคม 
ต.สะแก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (21923) 21923 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  330 ตร.ม.โรงเรียนเมืองแฝกพทิยาคม ต.เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (21924) 21924 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน 4โรงเรียนธารทองพทิยาคม ต.ล้าปลายมาศ อ.ล้าปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ 200,000              
 (21925) 21925 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬา ทาสีร้ัวโรงเรียน โรงเรียนนางรอง ต .นางรอง อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์ 300,000              
 (21926) 21926 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ 384 ตร.ม. อาคารเรียน 108 ล (อาคาร 4)โรงเรียนล้าดวนพทิยาคม ต.ล้าดวน อ.กระสัง จ.

บรีุรัมย์
150,000              

 (21927) 21927 ปรับปรุงโรงจอดรถครู  งานโครงสร้างหลังคา มุงหลังคา เทพืน้ ค .ส.ล. โรงเรียนไทยเจริญวิทยา ต.ไทยเจริญ อ.
ปะค้า จ.บรีุรัมย์

150,000              

 (21928) 21928 งานฝ้า ทาสี อาคารประกอบ โรงเรียนบวัหลวงวิทยาคม ต .บา้นบวั อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 200,000              



     หนา้ที ่911

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21929) 21929 ปรับปรุงอาคารเรียน 318 ค และ 216 ค  งานปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนภทัรบพติร ต .เสม็ด อ.เมืองบรีุรัมย์

 จ.บรีุรัมย์
200,000              

 (21930) 21930 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน 57 เมตร โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพทิยาคม ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (21931) 21931 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการดาราศาสตร์  อาคารเรียน cs213b เปล่ียนฝ้า ระบบไฟฟา้ ทาสี เปล่ียนประตู  ปพูืน้

กระเบือ้ง โรงเรียนเมืองแกพทิยาคม ต .เมืองแก อ.สตึก จ.บรีุรัมย์
200,000              

 (21932) 21932 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียน โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ต .ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์ 150,000              
 (21933) 21933 ปรับปรุงหอ้งเรียน ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ผนังคอนกรีตโรงเรียนร่อนทองพทิยาคม ต .ร่อนทอง อ.สตึก จ.บรีุรัมย์ 150,000              

 (21934) 21934 ปรับปรุงหอ้งเรียนปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนรมย์บรีุพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก ต .บา้นด่าน อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 200,000              
 (21935) 21935 ปรับปรุงอาคารส้านักงาน  งานฝ้า 100,000  บาท งานโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา 200,000 บาท โรงเรียน

สพม.32 ต.ในเมือง อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์
300,000              

 (21936) 21936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร  ศาลาพกัผู้ปกครอง งานพืน้โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ต .โคกตะเคียน อ.
กาบเชิง จ.สุรินทร์

150,000              

 (21937) 21937 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ภายในอาคารเรียน 108ล 216ล งานพืน้โรงเรียนตานีวิทยา ต.ตานี อ.ปราสาท จ.
สุรินทร์

200,000              

 (21938) 21938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล/41 งานขูดล้างสี งานทาสีโรงเรียนศรีสุขวิทยา ต.ศรีสุข อ.ส้าโรงทาบ จ.
สุรินทร์

150,000              

 (21939) 21939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบด็เสร็จ กขค
งานเหล็กดัดโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ต.ผักไหม อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์

200,000              

 (21940) 21940 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวลวดหนามกึ่งคอนกรีตโรงเรียนทบัโพธิ์พฒันวิทย์ ต.ทบัใหญ่ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (21941) 21941 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียน

216ล/41 (หลังคาทรงไทย) งานประตูหน้าต่าง โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
150,000              

 (21942) 21942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว
งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา งานสถาปตัยกรรมโรงเรียนล้าพลับพลาวิทยาคาร ต .ชุมพลบรีุ อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์

150,000              

 (21943) 21943 ปรับปรุงซ่อมแซมยกพืน้อาคารเรียน 
งานถมดิน คอนกรีตทบัหน้า งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนสุรพนิทพ์ทิยา ต .ล้าดวน อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์

200,000              

 (21944) 21944 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์ 
งานสถาปตัยกรรมโรงเรียนดอนแรดวิทยา ต .ดอนแรด อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์

150,000              

 (21945) 21945 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ 
อาคารเบด็เสร็จ ก งานปกูระเบือ้ง 
งานติดเหล็กดัด งานหน้าต่างโรงเรียนหนองสนิทวิทยา ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

150,000              

 (21946) 21946 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศภายในโรงเรียน เทพืน้ลานคอนกรีต ถมบดอัดดิน งานคอนกรีต งานตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูปโรงเรียน
จารย์วิทยาคาร ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์

150,000              

 (21947) 21947 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงาน งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง  งานทาสี งานร้ือถอน งานประตู -หน้าต่างโรงเรียน
บแุกรงวิทยาคม ต.บแุกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

200,000              

 (21948) 21948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนลานทรายพทิยาคม ต .บะ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์

200,000              

 (21949) 21949 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ค
งานทาสี งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนสวายวิทยาคาร ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

200,000              



     หนา้ที ่912

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21950) 21950 ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง(ลวดตาข่ายถักขอบเหล็ก)ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียน

มัธยมทบัทมิสยาม 04 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
150,000              

 (21951) 21951 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนเบด็เสร็จ ก 
งานพืน้โรงเรียนมัธยมจารพตัวิทยา ต.จารพตั อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์

150,000              

 (21952) 21952 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ
(หอ้งดนตรี-นาฎศิลป)์ งานปรับพืน้ที ่งานทาสี งานก่อผนัง งานวงกบประตูหน้าต่าง  งานฝ้าเพดานโรงเรียนขนาด
มอญพทิยาคม ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

200,000              

 (21953) 21953 ปรับปรุงซ่อมแซมลานเสาธงโรงเรียน
งานท้าพืน้ลานเสาธง และผนัง งานปพูืน้ งานทาสีภายนอกโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ต .กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.
สุรินทร์

150,000              

 (21954) 21954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล งานพืน้โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 200,000              

 (21955) 21955 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตแบบโปร่ง
เสริมเหล็กดัดโรงเรียนนาบวัวิทยา ต.นาบวั อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (21956) 21956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
แบบเบด็เสร็จ ข งานร้ือถอน งานซ่อมแซมหลังคา โรงเรียนหว้ยจริงวิทยา ต .คาละแมะ อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์

200,000              

 (21957) 21957 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว 
(อาคารลูกเสือ อาคารดนตรี) งานมุงหลังคา
งานพืน้ งานผนัง งานประตูหน้าต่าง 
งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนรัตนบรีุ ต.รัตนบรีุ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์

300,000              

 (21958) 21958 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐานแบบทบึ
คอนกรีตบล็อก 9 ก้อน ช่วงเสา 2.95 เมตร
ฐานรากไม่ตอกเข็มโรงเรียนเมืองบวัวิทยา ต.เมืองบวั อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์

200,000              

 (21959) 21959 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง
(ตาข่ายถักกรองเหล็ก) ช่วงเสา 2.95 ฐานรากไม่ตอกเข็มโรงเรียนมหธิรวิทยา ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์

150,000              

 (21960) 21960 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนพนาสนวิทยา ต .อู่โลก อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์ 200,000              
 (21961) 21961 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว งานทาสีโรงเรียนแร่วิทยา ต.บา้นแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (21962) 21962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108ล 

อาคารเอนกประสงค์ สปช.201/26
งานพืน้โรงเรียนโคกยางวิทยา ต .โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

200,000              

 (21963) 21963 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล งานคอนกรีต งานตะแกรงเหล็กเส้นโรงเรียนกระเทยีมวิทยา ต .กระเทยีม 
อ.สังขะ จ.สุรินทร์

200,000              

 (21964) 21964 ปรับปรุงพืน้คอนกรีตโรงจอดรถนักเรียน
งานคอนกรีตโครงสร้างโรงเรียนสังขะ ต .สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

200,000              

 (21965) 21965 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิม
และขยายช่องจราจร งานคอนกรีต งานเหล็กโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ต .กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

300,000              

 (21966) 21966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ 
งานหลังคาโรงเรียนช้างบญุวิทยา ต.กระโพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์

150,000              

 (21967) 21967 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวลวดหนามมาตรฐาน 
9 เส้นโรงเรียนวังข่าพฒันา ต.ช่างปี ่อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์

150,000              



     หนา้ที ่913

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21968) 21968 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคม ต .หนองบวั อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (21969) 21969 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ 216ล/41

หลังคาทรงไทย งานฝ้าเพดาน งานผนัง
งานพืน้ งานสีโรงเรียนยางวิทยาคาร ต .ยาง อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์

150,000              

 (21970) 21970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต .จีกแดก อ.พนมดงรัก 
จ.สุรินทร์

200,000              

 (21971) 21971 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก
งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนนาดีวิทยา ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

200,000              

 (21972) 21972 ปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบวัเชดวิทยา ต.บวัเชด อ.บวัเชด จ.สุรินทร์

200,000              

 (21973) 21973 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนพระแก้ววิทยา ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (21974) 21974 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงาน 102/27

(อุตสาหรรม) งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา
งานมุงหลังคา งานทาสีโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ต.นาบวั อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (21975) 21975 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเทา้รอบ
อาคารหอประชุม 101ล/27 (พเิศษ)
และลานอเนกประสงค์ งานพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต .นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

200,000              

 (21976) 21976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
ส่ิงปลูกสร้างอื่น งานพืน้ โรงเรียนทา่สว่างวิทยา ต .ทา่สว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (21977) 21977 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ 
โรงอาหาร 100/27 งานประตูโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ต.กุดหวาย อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์

150,000              

 (21978) 21978 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู งานผนัง
งานฉาบ งานประตู งานลูกกรงเหล็ก งานสีโรงเรียนหนองอียอวิทยา ต .หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

150,000              

 (21979) 21979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล
งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ต .ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (21980) 21980 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเบด็สร็จ ก
งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

200,000              

 (21981) 21981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล
(ปรับปรุง29) งานทาสีโรงเรียนสุรินทร์ภกัดี ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (21982) 21982 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า งานขุดดิน
งานวางทอ่ระบายน้้า งานวางบอ่พกั
งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนไทรแก้ววิทยา ต .กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000              

 (21983) 21983 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบา้นพกัครู
งานร้ือถอนประตู สุขภณัฑ์ กระเบือ้ง หลังคา
งานขูดล้างสีเก่า งานโครงสร้างหลังคา
งานสุขภณัฑ์และอุปกรณ์หอ้งน้้าหอ้งส้วม
งานพืน้ งานประตู งานทาสี โรงเรียนเบดิพทิยาสรรค์ ต .เบดิ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์

200,000              

 (21984) 21984 ปรับปรุงซ่อมแซมภมูิทศัน์ภายในโรงเรียน
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตามแบบมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนตาเบาวิทยา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000              



     หนา้ที ่914

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (21985) 21985 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง

(ลวดตาข่ายถักกรอบเหล็ก)ฐานรากไม่ตอกเข็มโรงเรียนโชคเพชรพทิยา ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (21986) 21986 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์ อาคาร 216ล งานร้ือถอน งานพืน้ งานเคาทเ์ตอร์อ่างล้างหน้า งาน
ทาสี งานติดต้ังกระดาน งานจัดท้าโต๊ะหอ้งปฏบิติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ ต .ราม อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (21987) 21987 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ แบบเบด็เสร็จ ก ข 108ล
หอประชุม 100/27 งานทาสี  โรงเรียนแนงมุดวิทยา ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

200,000              

 (21988) 21988 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต โดยติดต้ังเหล็กดัด โรงเรียนสิรินธร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 300,000              
 (21989) 21989 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง

(ลวดตาข่ายถักกรอบเหล็ก)ฐานรากไม่ตอกเข็มโรงเรียนบงึนครประชาสรรค์ ต.บงึ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
100,000              

 (21990) 21990 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ (หอ้งโสตทศันูปกรณ์) งานประตู-หน้าต่าง งานฝ้าเพาดานโรงเรียนธาตุศรีนคร ต.ธาตุ
 อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์

150,000              

 (21991) 21991 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู อาคารโรงอาหาร 100/27 หอประชุม 102/24 ลานคอนกรีตและรางระบายน้้า 
คสล.  
งานเหล็กดัดประตู-หน้าต่างโรงเรียนสนมวิทยาคาร ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

200,000              

 (21992) 21992 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงอาหาร
100/27 งานร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา
งานมุงหลังคา งานพืน้ งานสุขภณัฑ์ งานทาสีโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ต .แคน อ.สนม จ.สุรินทร์

150,000              

 (21993) 21993 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีต 
(ลานกีฬากลางแจ้ง) โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์

100,000              

 (21994) 21994 ปรับปรุงหอ้งน้้าหอ้งส้วม งานผนัง งานพืน้
งานประตู งานสุขภณัฑ์ งานระบบสุขา
ภบิาล งานเดินทอ่โสโครก งานเดินทอ่น้้าดีโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภเิษก ต .ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

200,000              

 (21995) 21995 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู งานประตู 
งานมุงหลังคา งานรางน้้า งานทาสีโรงเรียนพรมเทพพทิยาคม ต .พรมเทพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์

150,000              

 (21996) 21996 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ
จักรยานยนต์ งานเหล็ก งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนมัธยมศรีล้าเภาลูน ต.บวัเชด อ.บวัเชด จ.สุรินทร์

150,000              

 (21997) 21997 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามแบบมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

200,000              

 (21998) 21998 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 108ล/30 งานพืน้ปปูระเบือ้ง งานเทพืน้เสริมเหล็กตะแกรง
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภเิษก ต .ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์

150,000              

 (21999) 21999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 108 ล งานฝ้าเพดาน งานติดต้ังประตูกระจก งานปนู งานพืน้ งานสี งานร้ือ
ถอนโรงเรียนเมืองลีงวิทยา ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

150,000              

 (22000) 22000 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปรับพืน้ถมดิน งานเหล็กเส้น งานคอนกรีตโรงเรียนโนนแทน่พทิยาคม ต .โพนครก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์

150,000              

 (22001) 22001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ เบด็เสร็จ ก งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานสี งานสุขาภบิาลโรงเรียนสุรินทร์ราช
มงคล ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (22002) 22002 ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ งานโครงหลังคาโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์

150,000              



     หนา้ที ่915

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22003) 22003 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู งานร้ือถอน

วัสดุมุงหลังคา ฝ้ากระเบือ้ง งานมุงหลัง
งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่างโรงเรียนส้าโรงทาบวิทยาคม ต.ส้าโรงทาบ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์

200,000              

 (22004) 22004 ปรับปรุงซ่อมแซมเวทหีอ้งประชุมและเทพืน้
คอนกรีต งานปกูระเบือ้ง งานคอนกรีตโครงสร้าง งานผนัง งานฉาบ งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนพญารามวิทยา ต .
เพีย้ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (22005) 22005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร
และอาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ค งานมุงหลังคา งานทาสีโรงเรียนสุรินทร์พทิยาคม ต .สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์

150,000              

 (22006) 22006 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด หอ้งคณิต 
หอ้งคอมพวิเตอร์ งานร้ือถอนหน้าต่าง งานติดต้ังวงกบอลูมิเนียมพร้อมท้าหน้าต่างบานเล่ือน งานปดิช่องลม
โรงเรียนนารายณ์ค้าผงวิทยา ต.ค้าผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

200,000              

 (22007) 22007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
แบบเบด็เสร็จ ข งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเมืองแกพทิยาสรรค์ ต .เมืองแก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์

150,000              

 (22008) 22008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 108 ล งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนต้ังใจ
วิทยาคม ต.ต้ังใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (22009) 22009 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้หอ้งเรียน อาคาร 216ล งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนศีขรภมูิพสัิย ต .ระแงง อ.ศีขรภมูิ จ.
สุรินทร์

200,000              

 (22010) 22010 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน (โรงเรียนอาหาร)
งานทาสี งานกันสาดอาคาร งานปรับปรุง
ปา้ยโรงเรียน ร้ัวลวดหนามโรงเรียนโรงเรียนศรีณรงค์พทิยาลัย ต .ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (22011) 22011 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียน แบบเบด็เสร็จ ก งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนแกศึกษาพฒันา ต.แก อ.
รัตนบรีุ จ.สุรินทร์

150,000              

 (22012) 22012 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนแตลศิริวิทยา ต .แตล อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 200,000              
 (22013) 22013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบเบด็เสร็จ ก ข ค และหอ้งน้้านักเรียนชาย งานหลังคา งานพืน้ งานทาสี งาน

ระบบสุขภบิาลโรงเรียนทุง่กุลาพทิยาคม ต .ทุง่กุลา อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์
150,000              

 (22014) 22014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 424ลพเิศษ งานขูดล้างสี งานทาสีโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ต.ชุมพลบรีุ อ.ชุมพล
บรีุ จ.สุรินทร์

200,000              

 (22015) 22015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล หอ้งคอมพวิเตอร์ งานมุงหลังคา งานประตู งานทาสีโรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

300,000              

 (22016) 22016 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศภายในโรงเรียน ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างกัดสาดหลังคาเชื่อมอาคารเรียน 108ล กับอาคาร
เบด็เสร็จ ก และปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนโนนเทพ ต .หนองเทพ อ.
โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (22017) 22017 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู งานฝ้าเพดาน งานประตู งานปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสี งานระเบยีงบนัได งานพืน้ 
งานร้ือถอน งานรางน้้าฝนโรงเรียนทุง่มนวิทยาคาร ต .สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

200,000              

 (22018) 22018 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์
และปรับปรุงถนนบดด้วยหนิคลุก งานปรับพืน้ถมดิน งานคอนกรีตโครงสร้าง งานเหล็กโรงเรียนแสงทรัพย์ประชา
วิทยาคาร ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

100,000              

 (22019) 22019 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวลวดหนาม 9 เส้น
ตามแบบมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนทา่ตูมประชาเสริมวิทย์ ต.ทา่ตูม อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์

200,000              



     หนา้ที ่916

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22020) 22020 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งวิทยาศาสตร์ 

อาคารเรียนแบบ พ323 งานประตู-หน้าต่าง
งานเหล็กดัด งานทาสีโรงเรียนสุรวิทยาคาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

300,000              

 (22021) 22021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน สพม.33 หอ้งรับรองชั้นล่าง ด้านทศิตะวันตก งานโครงสร้าง งานฝ้าเพดาน 
งานพืน้ งานผนัง งานทาสี งานประตูหน้าต่าง โรงเรียนสพม .33 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

300,000              

 (22022) 22022 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งเรียนวิชาพืน้ฐานการงานอาชีพฯ อาคารฝึกงาน 102/24 ทาสี ภายใน 200 ตร.ม.  
ภายนอก 250 ตร.ม.  ปพูืน้กระเบือ้ง 352 ตร.ม. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ต.ทา่ศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22023) 22023 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งศูนย์การเรียนรู้สู่ศตวรรษที ่21 จ้านวน 4 หอ้ง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ 256 ตร.ม. ทาสี
ภายใน 400 ตร.ม. ทาสีกันเปือ้น 180 ตร.ม.โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22024) 22024 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งศูนย์การเรียนสังคมศึกษา ปพูืน้กระเบือ้ง 192 ตร.ม. หอ้งศูนย์การเรียนภาษาไทย  ปพูืน้
กระเบือ้ง 192 ตร.ม. ระบบน้้าและหลังคา 180 แผ่น หอ้งน้้า  หอ้งส้วม ปพูืน้กระเบือ้ง 150 ตร.ม. สุขภณัฑ์
หอ้งน้้า หอ้งส้วม โถส้วม แบบนัง่ยอง28 ชุดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภมูิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

300,000              

 (22025) 22025 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งศูนย์ศิลปศึกษา อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง 100 ตร.ม ทาสี ภายใน 255 ตร.ม. ประตู
บานทบึไม้เนือ้แข็ง 17 ชุด กรอบบานหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง 45 ชุด  ระบบไฟฟา้ หอ้งเรียนโรงเรียนวัฒโนทยัพายัพ 
ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

299,900              

 (22026) 22026 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม ปพูืน้กระเบือ้ง 192 ตร.ม. ประตู กรอบไม้ ลูกฟกัประตูกระจก 
4 ชุด หน้าต่าง กรอบไม้ ลูกฟกัหน้าต่างกระจก 60 ชุด โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ต.ทา่เด่ือ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22027) 22027 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งโสตทศันศึกษา ฝ้าเพดาน 248 ตร.ม. พืน้เวทโีรงเรียนไชยปราการ ต.หนองบวั อ.ไชย
ปราการ จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22028) 22028 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งสมุด พืน้ขัดมันเรียบ 80 ตร.ม. กระเบือ้งหลังคา 150 แผ่น ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด 80 ตร.
ม. ฝ้าไม้ระแนง 16 ตร.ม. ทาสี ภายนอก  40 ตร.ม. ระบบไฟฟา้โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ต.เชิงดอย อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22029) 22029 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งเรียน กั้นผนังหอ้งเรียน 78 ตร.ม. ปพูืน้กระเบือ้ง 78 ตร.ม. ประตูไม้อัด 10 บาน กระดาน
ด้า 8 แผ่นโรงเรียนสันปา่ยางวิทยาคม ต.สันปา่ยาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (22030) 22030 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งปฏบิติัการภาษาจีน ปพูืน้กระเบือ้ง 74 ตร.ม. หอ้งเรียนระดับชั้น ม. 3 ปพูืน้กระเบือ้ง 320
 ตร.ม.โรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22031) 22031 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งเรียน อาคารเรียน แบบพเิศษ 6 ชั้น ประตูกรอบอลูมิเนียมกระจก แบบบานสวิงคู่ 8 ชุด 
บานหน้าต่างกรอบอลูมิเนียม แบบบานสไลด์ 16 ชุดโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ต.หางดง อ.หางดง จ.
เชียงใหม่

200,000              

 (22032) 22032 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งสมุด หลังคา แผ่นเมทลัซีทบฟูอยด์ 544 ตร.ม. โรงเรียนแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม่

200,000              

 (22033) 22033 ปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาอาคารเรียน 216 ค ฝ้าเพดาน ยิปซ่ัมบอร์ด 220 ตร.ม. Metal Sheet 235 เมตร
โรงเรียนบา้นกาดวิทยาคม ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22034) 22034 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน (อาคารศิลปะ) โครงสร้างพืน้ 72 ตร.ม. ประตูไม้เนือ้แข็ง 1 ชุด หน้าต่างไม้เนือ้แข็ง
 2 ชุด หลังคากระเบือ้ง 224 แผ่น ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด 72 ตร.ม. ระบบไฟฟา้ ทาสี 20 ตร.ม.โรงเรียนฮอด
พทิยาคม ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

200,000              



     หนา้ที ่917

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22035) 22035 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรือนศูนย์เศาฃรษฐกิจพอเพยีง โรงเรือนท้าปูย๋หมัก โครงหลังคาเหล็ก หลังคาแผ่นเหล็กรีด

ลอน 50 ตร.ม. โรงเรือนเล้ียงไก่ไข่ โครงหลังคาเหล็ก หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน 102 ตร.ม.โรงเรียนสันติสุข ต.
สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

150,000              

 (22036) 22036 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบอื่น ๆ สร้างเอง คคานพืน้ 6 นิว้ 42 เมตร หลังคากระเบือ้ง 290 แผ่น ฝ้า
เพดาน 160 ตร.ม. ก่อผนังบล็อก 50 ตร.ม. ทาสี 20 ตร.ม. ระบบไฟฟา้โรงเรียนอรุโณทยัวิทยาคม ต .เมืองนะ อ.
เชียงดาว จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22037) 22037 ปรับปรุงซ่อมแซม โครงหลังคาเหล็ก หลังคาเหล็กเมทลัชีล 45 ตร.ม. ก่อผนัง 40 ตร.ม. พืน้ปกูระเบือ้ง 40 ตร.ม.
 ทาสี 40 ตร.ม. ระบบไฟฟา้ ประตูอลูมิเนียม 1 บานโรงเรียนสองแคววิทยาคม ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.
เชียงใหม่

200,000              

 (22038) 22038 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งส้วมนักเรียนขาย หลังคาเหล็กรีดลอน 94 ตร.ม. รางน้้าสังกะสี 28 เมตร ทาสี  137 เมตร
 พืน้ปกูระเบือ้ง 80 ตร.ม. ผนังปกุระเบือ้ง 96 ตร.ม. สุขภณัฑ์ โถส้วมนัง่ราบ 10 ที ่ทอ่น้้าทิง้ อ่างล้างหน้า 17 ฃุด
 ผนังไม้อัดสัก 28 ตร.ม. โรงเรียนหอพระ ต.ศรีภมูิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22039) 22039 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน 108 ล ฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบ 30 แผ่น อาคารเรียน 216 ล ติดต้ังเหล็กดัด
หน้าต่าง 4 บาน โรงฝึกงาน 102/27 ติดต้ังประตูตะแกรงเหล็ก หอประชุม 100/27 หอ้งเก็บวัสดุ คอนกรีต
โครงสร้างและคอนกรีตฐานราก 8 ลบ.ม. พืน้ขัดมันเรียบ 30 ตร.ม. ผนังก่ออิฐบล๊อก 20 ตร.ม. อาคารเบเกอร่ี 
แบบสร้างเอง ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง โรงเก็บแทงค์น้้าด่ืม แบบสร้างเอง พืน้คอนกรีต 1 ลบ.ม. ผนังคอนกรีต 2 
ตร.ม. โครงหลังคาเหล็ก ผนังตาข่ายเหล็ก ทาสี กระเบือ้งหลังคา 30 แผ่นโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ต.อมก๋อย อ.
อมก๋อย จ.เชียงใหม่

199,700              

 (22040) 22040 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ 216 ล หลังที ่1 พืน้คอนกรีต 120 ตร.ม. ปพูืน้กระเบือ้ง 120 ตร.ม. ปู
บล็อคตัวหนอน 75 ตร.ม. หลังที ่2 ผนังยิบซัมบอร์ดฉาบเรียบ 26 ตร.ม. ผนังไม้อัดสัก 26 ตร.ม. ทาสี 50 ตร.ม. 
พืน้ไม้เนือ้แข็ง 14 ตร.ม. ระบบไฟฟา้ หอประชุม หลังคาโครงเหล็กมุงเมทลซีท 40 ตร.ม. พืน้คอนกรีต 40 ตร.ม.
โรงเรียนจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22041) 22041 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งน้้านักเรียน กระเบือ้งหลังคา 505 แผ่น สุขภณัฑ์ กระจก 10 ชุด อ่างล้างหน้า แบบแขวน 
10 ชุด ระบบทอ่น้้าดี อ่างล้างหน้า 10 จุด ประตูหอ้งน้้า 16 บาน ทาสี 250 ตร.ม. กระเบือ้งโปร่งแสง 20 แผ่น 
ระบบไฟฟา้ โรงอาหาร กั้นหอ้งร้านค้า 5 หอ้งโรงเรียนแม่ต่ืนวิทยาคม ต.แม่ต่ืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22042) 22042 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงอาหาร โครงหลังคากันสาด ร้ัวราวเหล็กรอบโรงอาหาร  โรงเรียนสะเมิงพทิยาคม ต .สะเมิง
ใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

198,500              

 (22043) 22043 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ปพูืน้ปาเก้ไม้สักหนา 19 มม.  163 ตร.ม.โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22044) 22044 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ 216 ล และ แบบ 108 ล ปพูืน้กระเบือ้ง 360 ตร.ม.โรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22045) 22045 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารเฉลิมร่มเกล้าพระภมูินทร์ (ชั้น 3) ปพูืน้กระเบือ้ง 400 ตร.ม.โรงเรียนนวมิ
นทราชูทศิ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22046) 22046 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงอาหาร หอประชุม แบบ 101 ล ทาสีภายใน-ภายนอก 1,964 ตร.ม.โรงเรียนสารภี
พทิยาคม ต.ยางเนิง้ อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่

199,900              

 (22047) 22047 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงอาหาร  ทาสี 1,093 ตร.ม. แผงปดิ- เปดิ ร้านอาหาร 24 ช่อง พืน้ปกูระเบือ้ง 52.5 
ตร.ม.โรงเรียนสันก้าแพง ต.ทรายมูล อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22048) 22048 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน 216 ล ทาสีภายใน-ภายนอก 2,500 ตร.ม.โรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม ต.ยุหว่า 
อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่

200,000              



     หนา้ที ่918

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22049) 22049 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน จ้านวน 2 หลัง อาคาร 1 ทาสี 1,300 ตร.ม. อาคาร 2 ทาสี 1,100 ตร.ม.โรงเรียน

แม่ริมวิทยาคม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
200,000              

 (22050) 22050 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร ดินลูกรังปรับพืน้ผิวถนน 39 ลบ.ม. 
คอนกรีตผสมเสร็จ 49 ลบ.ม. เหล็กไวด์เม็ทด์ 350 ตร.ม.โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ต.บา้น
จันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

150,000              

 (22051) 22051 ปรับปรุงซ่อม ถนนคอนกรีตมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร 100 ตร.ม. โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ต.แม่หอพระ อ.แม่
แตง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (22052) 22052 ปรับปรุงซ่อม ถนนคอนกรีตมาตรฐาน (กว้าง 4 เมตร 150 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร) 600 ตร.ม.โรงเรียนสันทราย
วิทยาคม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22053) 22053  ปรับปรุงซ่อม ร้ัวคอนกรีต แบบสร้างเอง (ฐานล่างคอนกรีต ด้านบนเหล็ก) สูง 2 เมตร ยาว 83 เมตร โรงเรียน
แม่แจ่ม ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22054) 22054 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ 216 ล ปรับปรุง 2529 ต่อเติมโครงสร้างหลังคา หลังคา เมทลัชีท 33 แผ่น 
ทาสีก้นสนิมโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ต.น้้าบอ่หลวง อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่

150,000              

 (22055) 22055 ปรับปรุงซ่อมแซม สนามวอลเล่ย์บอล พืน้สนามคอนกรีตเสริมเหล็ก 420 ตร.ม.  บา้นพกัครู จ้านวน 15 หลัง 
กระเบือ้งหลังคา 150 แผ่น หน้าต่างมุง้ลวด จ้านวน 80 บาน ประตูมุง้ลวด จ้านวน 15 บานโรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

200,000              

 (22056) 22056 ปรับปรุงซ่อมแซม พืน่หอ้งประชุม 2 หอ้ง หอ้งรองผู้อ้านวยการ 5 หอ้ง หอ้งส้วม 2 หอ้ง สุขภณัฑ์ โรงเรียนสพม .
34 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

300,000              

 (22057) 22057 อาคารเรียน งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนล้าปางกัลยาณี ต .สวนดอก อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง 300,000              
 (22058) 22058 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนจักรค้าคณาทร จังหวัดล้าพนู ต .ในเมือง อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 300,000              
 (22059) 22059 อาคารเรียน งานปพูืน้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร ต .บอ่แฮ้ว อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง 200,000              
 (22060) 22060 อาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้ง และ งานทาสีโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ต .อุโมงค์ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 150,000              
 (22061) 22061 หอ้งคอมพวิเตอร์ งานปพูืน้โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย ต .หวัเวียง อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง 300,000              
 (22062) 22062 อาคารเรียน งานปพูืน้กระเบือ้ง และติดต้ังกระดานไวทบ์อร์ดโรงเรียนปา่ซาง ต .ปา่ซาง อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 200,000              
 (22063) 22063 บา้นพกัครู งานหลังคา, โรงฝึกงาน งานหลังคา , อาคารเรียน งานพืน้ ประตูหน้าต่าง ฝ้า เพดาน อุปกรณ์หอ้งน้้า 

ทาสีโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ล้าปาง
200,000              

 (22064) 22064 อาคารเรียน งานประตูโรงเรียนน้้าดิบวิทยาคม ต.น้้าดิบ อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 150,000              
 (22065) 22065 หอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนแม่สันวิทยา ต .แม่สัน อ.หา้งฉัตร จ.ล้าปาง 150,000              
 (22066) 22066 อาคารเรียน งานปพูืน้กระเบือ้ง และงานซ่อมเปล่ียนประตูโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ต .ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.

ล้าพนู
150,000              

 (22067) 22067 บา้นพกัครู งานพืน้ ทาสี ร้ือถอนพืน้ , อาคารเรียน  งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนแม่ทะวิทยา ต .แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.
ล้าปาง

150,000              

 (22068) 22068 อาคารเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ต .ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล้าพนู 150,000              
 (22069) 22069 อาคารเรียน งานผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างโรงเรียนเถินวิทยา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง 200,000              
 (22070) 22070 อาคารเรียน  งานทาสี ประตูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ต.แม่ตืน อ.ล้ี จ.ล้าพนู 150,000              
 (22071) 22071 หอ้งศิลปะ งานหลังคา เทพืน้ ฉาบผนัง  ก่อผนังบล๊อค งานทาสีโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ต .เวียงมอก อ.เถิน จ.

ล้าปาง
150,000              

 (22072) 22072 อาคารเรียน  งานทาสีโรงเรียนทุง่หวัช้างพทิยาคม ต .ทุง่หวัช้าง อ.ทุง่หวัช้าง จ.ล้าพนู 200,000              
 (22073) 22073 อาคารเรียน งานผนัง ประตูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ต .เกาะคา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 150,000              
 (22074) 22074 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล้าพนู 200,000              
 (22075) 22075 อาคารเรียน งานประตู ราวบนัไดโรงเรียนแม่พริกวิทยา ต .พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ล้าปาง 150,000              



     หนา้ที ่919

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22076) 22076 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ ์ล้าพนู ต.ในเมือง อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 300,000              
 (22077) 22077 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนวังเหนือวิทยา ต .วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง 200,000              
 (22078) 22078 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนแจ้หม่วิทยา ต .แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 200,000              
 (22079) 22079 อาคารเรียน งานพืน้ ประตู หน้าต่างโรงเรียนเมืองปานวิทยา ต .เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง 150,000              
 (22080) 22080 อาคารเรียน  งานปพูืน้ รางน้้าฝนโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม ต .ทุง่กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง 150,000              
 (22081) 22081 อาคารเรียน  เปล่ียนฝ้าเพดาน และงานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเมืองปานพฒันวิทย์ ต .หวัเมือง อ.เมืองปาน จ.

ล้าปาง
150,000              

 (22082) 22082 อาคารเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนทุง่อุดมวิทยา ต .บา้นขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง 150,000              
 (22083) 22083 หอ้งน้้า หอ้งส้วม งานพืน้ ผนัง อุปกรณ์หอ้งน้้าโรงเรียนวชิรปา่ซาง ต .นครเจดีย์ อ.ปา่ซาง จ.ล้าพนู 150,000              
 (22084) 22084 อาคารเรียน งานทาสี โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ต.บา้นเสด็จ อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง 200,000              
 (22085) 22085 อาคารเรียน งานพืน้,รางระบายน้้า คสล.โรงเรียนโปง่หลวงวิทยา รัชมังคลาภเิษก ต .บา้นเอื้อม อ.เมืองล้าปาง จ.

ล้าปาง
150,000              

 (22086) 22086 โรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนบา้นแปน้พทิยาคม ต .บา้นแปน้ อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู 150,000              
 (22087) 22087 โรงอาหาร  งานหลังคาโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต .แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล้าปาง 200,000              
 (22088) 22088 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ หลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสบจางวิทยา ต .นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ล้าปาง 150,000              
 (22089) 22089 หอประชุม งานหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสบปราบพทิยาคม ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง 200,000              
 (22090) 22090 หอประชุม  งานพืน้โรงเรียนไหล่หนิวิทยา ต.ไหล่หนิ อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 150,000              
 (22091) 22091 หอ้งน้้า หอ้งส้วม งานพืน้ ประตู อุปกรณ์หอ้งน้้า  งานเดินทอ่โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ต .ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.

ล้าปาง
150,000              

 (22092) 22092 บา้นพกัครู งานพืน้ งานสุขภณัฑ์ อุปกรณ์หอ้งน้้า หอ้งส้วม และประตู ,โรงจอดรถ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโฮ่งรัต
นวิทยา ต.ศรีเต้ีย อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู

150,000              

 (22093) 22093 บา้นพกันักเรียน งานพืน้ ฝ้าเพดาน มุง้ลวดโรงเรียนประชาราชวิทยา ต .บา้นร้อง อ.งาว จ.ล้าปาง 150,000              
 (22094) 22094 บา้นพกัครู งานซ่อมผนัง ฝ้าเพดาน พืน้ไม้ และงานทาสีโรงเรียนปา่ตาลบา้นธิพทิยา ต .บา้นธิ อ.บา้นธิ จ.ล้าพนู 150,000              
 (22095) 22095 ร้ัวมาตรฐานแบบทบึโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ต.ทุง่งาม อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง 200,000              
 (22096) 22096 ถนน คสล.โรงเรียนหา้งฉัตรวิทยา ต.หา้งฉัตร อ.หา้งฉัตร จ.ล้าปาง 150,000              
 (22097) 22097 สนามวอลเลย์บอล งานพืน้ คสล .โรงเรียนธีรกานทบ์า้นโฮ่ง ต.บา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพนู 200,000              
 (22098) 22098 ถนนลาดยางโรงเรียนเวียงตาลพทิยาคม ต .เวียงตาล อ.หา้งฉัตร จ.ล้าปาง 100,000              
 (22099) 22099 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนปงแสนทองวิทยา ต .ปงแสนทอง อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง 100,000              
 (22100) 22100 อาคารส้านักงาน งานหลังคา พืน้ ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง อุปกรณ์หอ้งน้้า ทาสีโรงเรียนสพม .35 ต.ต้น

ธงชัย อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
300,000              

 (22101) 22101 อาคารเบด็เสร็จ ก ปพูืน้กระเบือ้ง ภายในและภายนอกโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ต .ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 150,000              

 (22102) 22102 อาคาร 216 ล ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียน 5 หอ้งโรงเรียนนครวิทยาคม ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 150,000              
 (22103) 22103 อาคารแบบ 424 ล (พเิศษ) ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนปา่แดดวิทยาคม ต .ปา่แดด อ.ปา่แดด จ.เชียงราย 200,000              
 (22104) 22104 อาคารแบบ 216 ก ซ่อมแซมหอ้งน้้าและสุขภณัฑ์โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ต .เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 150,000              
 (22105) 22105  บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ 3 หลัง ทาสีบา้นพกัครู  มุงหลังคากระเบือ้งลอนคู่ และซ่อมแซมหอ้งน้้าโรงเรียนแม่

จันวิทยาคม ต.ปา่ซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
190,100              

 (22106) 22106 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.)ภายในโรงเรียน และซ่อมแซมลานเอนกประสงค์ (ค.ส.ล.)โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการ เชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

200,000              

 (22107) 22107 ซ่อมแซมโรงอาหารปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ซ่อมแซมพืน้คอนกรีตโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ต .หล่ายงาว อ.เวียง
แก่น จ.เชียงราย

200,000              



     หนา้ที ่920

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22108) 22108 ซ่อมแซมปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหว้ยสักวิทยาคม ต .หว้ยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 200,000              
 (22109) 22109 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารหอประชุม และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ต .ดงเจน อ.ภกูาม

ยาว จ.พะเยา
200,000              

 (22110) 22110 ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารบา้นพกัครู
ค่าครุภณัฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ ค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อก้าหนด โรงเรียนวาวีวิทยาคม ต .วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

199,500              

 (22111) 22111 ซ่อมแซมบา้นพกัครู 203/27 3 หลัง
ซ่อมแซมบา้นพกัครู 206/30 1 หลัง
ซ่อมแซมบา้นพกัครู 205/26 1 หลังโรงเรียนบา้นแซววิทยาคม ต.บา้นแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

150,000              

 (22112) 22112 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ทาสีภายใน และภายนอกโรงเรียนจุนวิทยาคม ต .หว้ยข้าวก่า้ อ.จุน จ.พะเยา 200,000              

 (22113) 22113 ซ่อมแซมพืน้สนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ต.ทา่จ้าป ีอ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 150,000              
 (22114) 22114 อาคารเรียนชั่วคราว ปพูืน้กระเบือ้ง และซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ต .ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 150,000              
 (22115) 22115 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟตุบอลโรงเรียนพานพทิยาคมโรงเรียนพานพทิยาคม ต .เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 200,000              
 (22116) 22116 ซ่อมแซมอาคารเรียน 216 (ล29) งานทาสีโรงเรียนง้าเมืองวิทยาคม ต.หว้ยลาน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 150,000              
 (22117) 22117 ซ่อมแซมอาคารโสตทศันูปกร จ้านวน 1 หลังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 150,000              

 (22118) 22118 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ค่าครุภณัฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ต .บา้นมาง อ.เชียง
ม่วน จ.พะเยา

200,000              

 (22119) 22119 ซ่อมแซมหลังคา อาคาร 1 (บ้ารงกุมารี) 
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ 0.4 มม. ครอบมุม กว้าง 60 ซม. สกรู 2.5 นิว้โรงเรียนด้ารงราษฎร์สงเคราะห ์
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

292,400              

 (22120) 22120 ซ่อมแซม(สนามตะกร้อ) ขนาดกว้าง 21*22 เมตร
คอนกรีตโครงสร้าง ความหนา 10 ซม., ตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูป 4 มม.,งานพืน้ผิวฟลอร์ฮารด์, งานพืน้ทาสีอะครี
ลิค 100 %,งานรอยต่อ และไม้แบบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ต .รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงราย

200,000              

 (22121) 22121 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พเิศษ)
ค่าครุภณัฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ต .เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

200,000              

 (22122) 22122 ซ่อมแซมหอ้งเรียน (ในอาคารเรียน 216 ล)
วัสดุมวลรวมผิวพืน้ปกูระเบือ้งเซรามิค ขนา 12"*12"โรงเรียนบญุเรืองวิทยาคม ต.บญุเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

150,000              

 (22123) 22123 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โรงฝึกงานแบบ Gent (หอ้งคหกรรม) ซ่อมแซมหลังคาและประตูโรงเรียนเวียง
เชียงรุ้งวิทยาคม ต.ทุง่ก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

150,000              

 (22124) 22124 ซ่อมแซมพืน้หอ้งเรียน อาคาร 216 ล
กระเบือ้งปพูืน้ ขนาด 30*30 ซม.โรงเรียนเชียงค้าวิทยาคม ต.หย่วน อ.เชียงค้า จ.พะเยา

300,000              

 (22125) 22125 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารโรงอาหาร 005 งานร้ือถอนโรงเรียนพานพเิศษพทิยา ต.สันติสุข อ.
พาน จ.เชียงราย

150,000              

 (22126) 22126 ซ่อมแซมหอ้งเรียนในอาคาร 216 ล/29 และอาคารเรียน สพฐ.1 โรงเรียนภซูางวิทยาคม ต.สบบง อ.ภซูาง จ.
พะเยา

200,000              

 (22127) 22127 ซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร 216 ซ่อมผ้าเพดาน  ทาสี  ขัดพืน้โรงเรียนเทงิวิทยาคม ต.เวียง อ.เทงิ จ.เชียงราย 300,000              
 (22128) 22128 ซ่อมแซมหอ้งสมุด และหอ้งประชาสัมพนัธ์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ต .ฝายกวาง อ.เชียงค้า จ.พะเยา 200,000              



     หนา้ที ่921

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22129) 22129 ทาสีอาคารเรียน 216 ล และทาสีอาคารเรียน  CS 217Bโรงเรียนพญาเม็งราย ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.

เชียงราย
199,000              

 (22130) 22130 ซ่อมหลังคาอาคารอุตสาหกรรมและคหกรรมโรงเรียนพญาลอวิทยาคม ต .ทุง่รวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 150,000              
 (22131) 22131 ซ่อมแซมบา้นพกัครู และอาคารหอนอนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ต .หว้ยแก้ว อ.ภู

กามยาว จ.พะเยา
200,000              

 (22132) 22132 ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียน ในอาคาร 216 ลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ต.เวียงพางค้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 299,900              
 (22133) 22133 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนปล้องวิทยาคม ต .ปล้อง อ.เทงิ จ.เชียงราย 200,000              
 (22134) 22134 ทาสีอาคารโรงฝึกงาน GEN-I,H และ อาคาร GEN Aโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 200,000              

 (22135) 22135 ทาสีอาคารเรียน 216 ค และอาคารเรียน 216 ล โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 200,000              
 (22136) 22136 ซ่อมแซมหอประชุม   โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 300,000              
 (22137) 22137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภเิษก ต .โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.

เชียงราย
150,000              

 (22138) 22138 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ หอ้งคหกรรมโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ต .ผางาม อ.เวียงชัย
 จ.เชียงราย

150,000              

 (22139) 22139 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเวียงปา่เปา้วิทยาคม ต .เวียง อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย 199,000              
 (22140) 22140 ซ่อมแซมหอ้งเรียนในอาคารเรียน 108 ล/30โรงเรียนปงพฒันาวิทยาคม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 200,000              
 (22141) 22141 ซ่อมแซมบา้นพกันักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ต .นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 200,000              
 (22142) 22142 ซ่อมแซมหอ้งเรียนในอาคารเรียน 108 ล/30 และอาคารประกอบโรงเรียนวัดถ้า้ปลาวิทยาคม ต .โปง่งาม อ.แม่

สาย จ.เชียงราย
150,000              

 (22143) 22143 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนคหกรรม หอ้งเรียนเกษตรกรรม หอ้งดนตรี บา้นพกัครู และร้ัวโรงเรียนโรงเรียนแม่
ลาววิทยาคม ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

200,000              

 (22144) 22144 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ และอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

199,000              

 (22145) 22145 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์ ในอาคาร 108 ลโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม ต.ปา่อ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

150,000              

 (22146) 22146 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ในอาคารเรียนโรงเรียนถ้า้ปนิวิทยาคม ต .บา้นถ้า้ อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 150,000              
 (22147) 22147 ปรับปรุงพืน้หอ้งเรียนหอ้งพลศึกษาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ต .บา้นตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 200,000              
 (22148) 22148 ซ่อมแซมพืน้สนามวิลเลย์บอล ซ่อมแซมแทน่เคร่ืองท้าน้้าเย็น 3 จุด ซ่อมแซมพืน้ลานเอนกประสงค์ 70 ปี

โรงเรียนพะเยาพทิยาคม ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
300,000              

 (22149) 22149 ทาสีอาคารเรียนเบด็เสร็จ ขโรงเรียนแม่ต้๋าวิทยา ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 150,000              
 (22150) 22150 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการ DLIT  ทาสีอาคารเบด็เสร็จ และโรงอาหารโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต .แม่อ้อ อ.

พาน จ.เชียงราย
150,000              

 (22151) 22151 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัผู้บริหาร บา้นพกันักการภารโรง ซ่อมแซมผิวจราจรโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม ต .ยางฮ
อม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

149,500              

 (22152) 22152 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนปงรัชดาภเิษก ต .นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 200,000              
 (22153) 22153 ซ่อมแซมหอ้งเรียน ในอาคาร 216 ล ซ่อมแซมส้วมมาตรฐาน 6ทีน่ัง่ และซ่อมแซมผิวจราจรโรงเรียนหว้ยซ้อ

วิทยาคม รัชมังคลาภเิษก ต.หว้ยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
200,000              

 (22154) 22154 ซ่อมแซมบา้นพกัครู และร้ัวโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ต .เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 200,000              
 (22155) 22155 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู และอาคารประกอบโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ต .ปา่ตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 150,000              
 (22156) 22156 ซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย 200,000              



     หนา้ที ่922

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22157) 22157 ซ่อมแซมร้ัวและทางเดินโรงเรียนดอยงามวิทยาคม ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 100,000              
 (22158) 22158 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนดอกค้าใต้วิทยาคม ต .ดอนศรีชุม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 200,000              
 (22159) 22159 ซ่อมแซมอาคารประกอบ (หอประชุม)โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 150,000              
 (22160) 22160 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว โรงเรียนสพม.36 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 300,000              
 (22161) 22161 อาคารโรงฝึกงาน พืน้ปกูระเบือ้ง ผนัง ประตู ทาสีโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ต .ปงิหลวง อ.นาหมืน่ จ.น่าน 150,000              
 (22162) 22162 หอ้งสมุด  พืน้ปกูระเบือ้ง ผนัง ฝ้าเพดาน หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพฒันา) ต.เชียงกลาง อ.เชียง

กลาง จ.น่าน
200,000              

 (22163) 22163 อาคารเรียน แบบ 216 ค  พืน้ปกูระเบือ้ง หอ้งส้วมนักเรียน 6ทีน่ัง่ ประตู สุขภณัฑ์ ทาสีโรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคม 
ต.ทา่ข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000              

 (22164) 22164 อาคารเรียน แบบ 216 ก   ร้ือถอนเพดาน  ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด คร่าวโลหะ โรงเรียนลองวิทยา ต .หว้ยอ้อ อ.ลอง จ.
แพร่

197,000              

 (22165) 22165 อาคารโรงฝึกงาน  แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ฝ้าเพดาน ประตูโรงเรียนทา่วังผาพทิยาคม ต .ทา่วังผา อ.ทา่วังผา 
จ.น่าน

200,000              

 (22166) 22166 อาคารเรียน แบบ 216ล/29  พืน้ปกูระเบือ้ง  ทาสีโรงเรียนเวียงเทพวิทยา ต .หว้ยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 150,000              
 (22167) 22167 อาคารเรียน แบบ 212  ทาสีโรงเรียนสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 200,000              
 (22168) 22168 อาคารเรียนกึ่งถาวร ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด คร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ต .วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 200,000              
 (22169) 22169 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนนันทบรีุวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห ์ต .ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 200,000              
 (22170) 22170 บา้นพกัครู จ้านวน 6 หลัง  พืน้ซีเมนต์คอนกรีต  ทาสีโรงเรียนนาหมืน่พทิยาคม ต .บอ่แก้ว อ.นาหมืน่ จ.น่าน 150,000              
 (22171) 22171 โรงอาหาร  พืน้ปกูระเบือ้ง ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ทาสีโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภเิษก ต .นาไร่

หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
150,000              

 (22172) 22172   ร้ัว คสล.โรงเรียนหนองบวัพทิยาคม ต .ปา่คา อ.ทา่วังผา จ.น่าน 100,000              
 (22173) 22173 อาคารเรียนชั่วคราว  หลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนสันติสุขพทิยาคม ต.ดู่พงษ ์อ.สันติสุข จ.น่าน 150,000              
 (22174) 22174 หอ้งปฏบิติัการทศันศิลป ์ฝาผนังหอ้ง  ประตู  พืน้คสล .โรงเรียนเมืองแงง ต.แงง อ.ปวั จ.น่าน 150,000              
 (22175) 22175 อาคารเรียนแบบ 216ล โรงฝึกงาน แบบ102/27 ฝ้าเพดาน หน้าต่าง สุขภณัฑ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 

ต.ศิลาเพชร อ.ปวั จ.น่าน
149,900              

 (22176) 22176 อาคารหอพกันักเรียน หลังคามุงกระเบือ้ง ฝ้าเพดาน พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี  ประตู หน้าต่าง ไฟฟา้โรงเรียนพระ
ธาตุพทิยาคม ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

150,000              

 (22177) 22177 หอประชุม 100/27 หลังคามุงกระเบือ้ง ไม้อัดยาง ทาสีโรงเรียนเมืองแพร่ ต.ปา่แดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 150,000              
 (22178) 22178 หอ้งสมุด  ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนหว้ยม้าวิทยาคม ต .หว้ยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 149,000              
 (22179) 22179 ส้วมนักเรียน แบบ 6ทีน่ัง่/27 (ชาย-หญิง) ประตู พืน้ปกูระเบือ้งหลังคามุงกระเบือ้ง  ผนัง ทาสี สุขภณัฑ์โรงเรียน

ถิ่นโอภาสวิทยา ต.บา้นถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
150,000              

 (22180) 22180 ร้ัว มาตรฐานแบบโปร่ง ทาสีโรงเรียนน่านประชาอุทศิ ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน 100,000              
 (22181) 22181 โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้ง หลังคาโรงเรียนบอ่เกลือ ต .บอ่เกลือใต้ อ.บอ่เกลือ จ.น่าน 150,000              
 (22182) 22182 อาคารคหกรรม พืน้ปกูระเบือ้ง หลังคามุงกระเบือ้ง หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ต .ร้องเข็ม

 อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200,000              

 (22183) 22183 อาคารเรียนแบบ 004 ขัดพืน้ไม้ ทาสี ไฟฟา้โรงเรียนม่วงไข่พทิยาคม ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 200,000              
 (22184) 22184 อาคารเรียน พืน้ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดาน พืน้ คสล .โรงเรียนยาบหวันาวิทยา ต.ยาบหวันา อ.เวียงสา จ.น่าน 148,600              
 (22185) 22185 โรงอาหาร โรงเก็บรถนักเรียน แผงลวดตาข่าย เหล็กทอ่กลม  เหล็กฉาก ประตู ทาสีโรงเรียนแม่จริม ต .หนองแดง

 อ.แม่จริม จ.น่าน
150,000              

 (22186) 22186 หอ้งดนตรีไทย หลังคาเหล็กเมทลัชีท  หอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์ ผนัง โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ต .ตาลชุม 
อ.ทา่วังผา จ.น่าน

150,000              



     หนา้ที ่923

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22187) 22187 หอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์ ประตู หน้าต่าง กระจกช่องลมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ์ต .เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 195,000              

 (22188) 22188 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ หลังคาเหล็กเมทลัชีท ผนังฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนพริิยาลัยจังหวัดแพร่ ต .ในเวียง อ.
เมืองแพร่ จ.แพร่

300,000              

 (22189) 22189 อาคารวิทยาศาสตร์ หลังคามุงกระเบือ้ง ประตู สุขภณัฑ์ พืน้ปกูระเบือ้ง ไฟฟา้  อาคารศิลปะ หลังคามุงกระเบือ้ง 
ฝ้าเพดาน ไฟฟา้โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

200,000              

 (22190) 22190 ร้ัว มาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนบอ่สวกวิทยาคาร ต .สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน 150,000              
 (22191) 22191 อาคารเรียนเบด็เสร็จ ก , ข , อาคารกึ่งถาวร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนมัธยมปา่กลาง ต .ปา่กลาง อ.ปวั จ.น่าน 200,000              
 (22192) 22192 หอ้งสมุด ประตู ฝ้าเพดาน ทาสี  หอ้งดนตรี พืน้ปกูระเบือ้ง ประตู ไฟฟา้ หอ้งคหกรรม เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียน

น่านนคร ต.นาปงั อ.ภเูพยีง จ.น่าน
150,000              

 (22193) 22193 อาคารเรียนมัธยมศึกษา หลังคามุงกระเบือ้งโรงเรียนสองพทิยาคม ต .บา้นหนุน อ.สอง จ.แพร่ 200,000              
 (22194) 22194 อาคารเรียน 216ค หลังคามุงกระเบือ้ง ฝ้าเพดานโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ ์ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 200,000              
 (22195) 22195 อาคารเรียน หอ้งภาษาไทย ฝาผนัง ทาสีโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ต .ยม อ.ทา่วังผา จ.น่าน 150,000              
 (22196) 22196 อาคารเรียน หลังคามุงกระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสตรีศรีน่าน ต .ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 300,000              
 (22197) 22197 อาคารเรียนภาษาไทย หลักคาเมทลัชีล  ทาสี อาคารเรียนพยาบาล พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนมัธยมพระราชทาน

เฉลิมพระเกียรติ ต.หว้ยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
150,000              

 (22198) 22198 อาคารเรียนหอ้งคหกรรม พืน้ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดาน หอ้งน้้าครูหญิง -ชาย พืน้ปกูระเบือ้ง ผนังโรงเรียนปวั ต .ปวั 
อ.ปวั จ.น่าน

200,000              

 (22199) 22199 อาคารเรียน แบบ 216 ล พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนนาน้อย ต .นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 175,600              
 (22200) 22200 อาคารเรียน แบบ 108ล ผนัง ทาสี ประตู พืน้ปกูระเบือ้ง สุขภณัฑ์ เสาธง พืน้ปกูระเบือ้ง พืน้ คสล .โรงเรียนสาธุ

กิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภเิษก ต.น้้ามวบ อ.เวียงสา จ.น่าน
150,000              

 (22201) 22201 เสาธง ซุ้มพระพทุธรูป พืน้ปกูระเบือ้ง ผนัง หลังคาเมทลัชีล ทาสี เชิงชายไม้เน้้้อแข็งโรงเรียนทุง่ช้าง ต .ทุง่ช้าง อ.
ทุง่ช้าง จ.น่าน

200,000              

 (22202) 22202 อาคารหอประชุม 204ล/27 หลังคามุงกระเบือ้งโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 300,000              
 (22203) 22203 หอ้งสุขศึกษาพลศึกษา พืน้ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ประตู ไฟฟา้ หอ้งปฏบิติัการอุตสาหกรรม ฝ้าเพดาน ประตู ทาสี

 หอ้งน้้านักเรียนชาย ฝ้าเพดาน สุขภณัฑ์ ประตู ทาสี รางระบายน้้าโรงเรียนบา้นหลวง ต .ปา่คาหลวง อ.บา้นหลวง
 จ.น่าน

200,000              

 (22204) 22204 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เทคอนกรีตทบัทางเดิน ดิน หนิ กรวด ไม้ดอกไม้ประดับโรงเรียนบา้นกาศประชานุ
เคราะห ์ต.บา้นกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

150,000              

 (22205) 22205 สภาพแวดล้อมภายใน และสนามบริเวณโรงเรียน หนิคลุก  พืน้คสล .โรงเรียนศรีนครน่าน ต.เมืองจัง อ.ภเูพยีง จ.
น่าน

100,000              

 (22206) 22206 หอ้งส้วมนักเรียนชาย 4 ทีน่ัง่ หลังคามุงกระเบือ้ง พืน้ปกูระเบือ้ง สุขภณัฑ์ ประตู ผนัง ทาสี  หอ้งส้วมนักเรียน
หญิง หลังคามุงกระเบือ้ง พืน้ปกูระเบือ้ง สุขภณัฑ์ ทาสี ระบบสุขภบิาล ไฟฟา้โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ต .สรอย อ.
วังชิ้น จ.แพร่

150,000              

 (22207) 22207 อาคารส้านักงาน พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนสพม .37 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 210,000              
 (22208) 22208 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งพเิศษโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ต .แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 150,000              
 (22209) 22209 1.เปล่ียนประตู,หน้าต่างหอ้งเรียนคณิตศาสตร์

2.ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนวิทยาศาสตร์ 192 ตรม.
3.ปรับปรุงทางเดินโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก

200,000              

 (22210) 22210 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคหกรรมโรงเรียนวังหนิกิตติวิทยาคม ต .วังหนิ อ.เมืองตาก จ.ตาก 100,000              



     หนา้ที ่924

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22211) 22211 ปรับปรุงประตู อาคารอุตสาหกรรม และ อาคารคหกรรมโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา ต .บา้นแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.

สุโขทยั
150,000              

 (22212) 22212 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พทิยาคม ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 150,000              
 (22213) 22213 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ต .อุ้มผาง อ.อุ้มผาง

 จ.ตาก
200,000              

 (22214) 22214 เทพืน้คอนกรีตโรงอาหารจ้านวน  748 ตร.ม.โรงเรียนวังประจบวิทยาคม ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 150,000              
 (22215) 22215 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนและหอ้งพเิศษโรงเรียนยางซ้ายพทิยาคม ต .ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั 150,000              
 (22216) 22216 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนสรรพวิทยาคม ต .แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 300,000              
 (22217) 22217 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ คโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 100,000              

 (22218) 22218 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและอื่นๆใหเอื้อต่อการเรียนรู้และปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน
โรงเรียนทา่สองยางวิทยาคม ต .แม่ต้าน อ.ทา่สองยาง จ.ตาก

150,000              

 (22219) 22219 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนชัยมงคลพทิยา ต .เขาแก้วศรีสมบรูณ์ อ.ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั 150,000              
 (22220) 22220 ทาสีอาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ข.และอาคารเรียนกึ่งถาวรโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ต.บา้นตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.

สุโขทยั
150,000              

 (22221) 22221 -ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ 2 หอ้ง
-ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ต .แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

200,000              

 (22222) 22222 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วม นักเรียนโรงเรียนผดุงปญัญา ต .ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 200,000              
 (22223) 22223 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการกิจกรรมพฒันาผู้เรียนโรงเรียนทา่ชัยวิทยา ต .ทา่ชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั 150,000              
 (22224) 22224 ปรับปรุงระบบน้้าด่ืม ปรับปรุงหอ้งเรียน หอ้งเรียนพเิศษ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียน

บา้นตาก(ประชาวิทยาคาร) ต.ตากออก อ.บา้นตาก จ.ตาก
200,000              

 (22225) 22225 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอ้งสมุดและหอ้งส้วมนักเรียนโรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ ์ต .ทุง่เสล่ียม อ.ทุง่เสล่ียม จ.
สุโขทยั

200,000              

 (22226) 22226 ปรับปรุงซ่อมแซมผนังหอ้งเปฏบิติัการอาคารเกษตรโรงเรียนศรีส้าโรงชนูปถัมภ ์ต .คลองตาล อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั 200,000              

 (22227) 22227 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมนักเรียนโรงเรียนทุง่ฟา้วิทยาคม ต .ทอ้งฟา้ อ.บา้นตาก จ.ตาก 150,000              
 (22228) 22228 ปรับปรุงพืน้โรงอาหารนักเรียน

 -ปกูระเบือ้งขนาด 12 x 12 นิว้  พืน้ที ่ 456 ตร.ม.โรงเรียนเมืองเชลียง ต.หาดเส้ียว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั
200,000              

 (22229) 22229 ทาสีอาคารเรียนภายนอก อาคารเรียนแบบ 108 และ 108 ล/30โรงเรียนหนองตูมวิทยา ต.หนองตูม อ.กงไกร
ลาศ จ.สุโขทยั

150,000              

 (22230) 22230 ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียน และปรับปรุงภมูิทศัน์ลานวิชการโรงเรียนลิไทพทิยาคม ต .เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทยั จ.
สุโขทยั

150,000              

 (22231) 22231 ล้อมร้ัวลวดหนาม จ้านวน 380  เมตร พร้อมค้ายันทกุ 20.00 เมตร และเสามุมร้ัวโรงเรียนยกกระบตัรวิทยาคม 
ต.ยกกระบตัร อ.สามเงา จ.ตาก

150,000              

 (22232) 22232 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตบล็อกโรงเรียนถนอมราษฏร์บ้ารุง ต .หวัเดียด อ.เมืองตาก จ.ตาก 150,000              
 (22233) 22233 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมศรีเมือง อาคารประกอบโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ต .ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 200,000              

 (22234) 22234 อาคารเรียนอาคารประกอบ ปรับปรุงพืน้ ซ่อมแซมโครงสร้างและเปล่ียนหลังคาโรงเรียนสุโขทยัวิทยาคม ต .บา้น
กล้วย อ.เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั

300,000              

 (22235) 22235 ทาสีอาคารเรียนแบบ  318 ป/2509    โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 300,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22236) 22236 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมนักเรียน ปพูืน้กระเบือ้งอาคารประกอบโรงเรียนวังทองวิทยา ต .วังทอง อ.ศรี

ส้าโรง จ.สุโขทยั
150,000              

 (22237) 22237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ข  โรงอาหาร แบบ 300 ทีน่ัง่  และบา้นพกัครูแบบโสดโรงเรียนบา้นใหม่
เจริญผลพทิยาคม ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั

150,000              

 (22238) 22238 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า-หอ้งส้วมนักเรียน มาตรฐาน 6 ทีน่ัง่ / 27โรงเรียนบา้นด่านลานหอยวิทยา ต.บา้นด่าน 
อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั

200,000              

 (22239) 22239 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด โรงฝึกงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบนัไดทางเดินลงสนามกีฬา โรงเรียนแม่จะเรา
วิทยาคม ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก

200,000              

 (22240) 22240 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนขุนไกรพทิยาคม ต.นาขุนไกร อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั

150,000              

 (22241) 22241 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพยาบาล อาคาร108ล หอ้งคหกรรม อาคารโรงฝึกงาน 102/27 ทาสีหอ้งน้้าชาย -หญิง
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั

100,000              

 (22242) 22242 ปรับปรุงอาคารเรียน 216 ล อาคารประกอบ และปรับปรุงถนน คสล .โรงเรียนตล่ิงชันวิทยานุสรณ์ ต.ตล่ิงชัน อ.
บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั

150,000              

 (22243) 22243 ปรับปรุงอาคารเรียน มพช.  ปรับปรุงหอ้งส้วมนักเรียน แบบ 6 ทีน่ัง่ จ้านวน 3 หลัง โรงเรียนหนองปลาหมอ
วิทยาคม ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั

150,000              

 (22244) 22244 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 คโรงเรียนบา้นสวนวิทยาคม ต.บา้นสวน อ.เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั 150,000              
 (22245) 22245 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมัง

คลาภเิษก ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั
150,000              

 (22246) 22246 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฎบิติัการวิทยาศาสตร์โรงเรียนอุดมดรุณี ต .ธานี อ.เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั 200,000              
 (22247) 22247 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม ต .พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 200,000              
 (22248) 22248 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นไร่พทิยาคม ต .

บา้นไร่ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั
200,000              

 (22249) 22249 ปรับภมูิทศัน์รอบอาคารเรียนโรงเรียนตากพทิยาคม ต .ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 300,000              
 (22250) 22250 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกันักเรียนแบบกรมอาชีวะศึกษาและอาคารโรงฝึกงานแบบ 102/27โรงเรียนด่านแม่ละ

เมาวิทยาคม ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
150,000              

 (22251) 22251 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ต .เชียง
ทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

150,000              

 (22252) 22252 ปรับปรุง ซ่อมแซมโรงฝึกงานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ต .สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 200,000              
 (22253) 22253 ทาสีอาคารเรียน 216กโรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 200,000              
 (22254) 22254 ซ่อมแซมอาคารฝึกงานโรงเรียนศรีนคร ต .ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทยั 200,000              
 (22255) 22255 อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ก งานฝ้าเพดาน, โคมไฟ, งานประตูหน้าต่าง, งานพืน้โรงเรียนดงประค้าพทิยาคม ต.

ดงประค้า อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก
150,000              

 (22256) 22256 อาคารเรียน หอ้งพเิศษ งานพืน้โรงเรียนจ่านกร้อง ต .ในเมือง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 200,000              
 (22257) 22257 ซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งคอมพวิเตอร์ งานพืน้ , งานทาสี, งานประตูหน้าต่างโรงเรียนหนองพระพทิยา ต.หนอง

พระ อ.วังทอง จ.พษิณุโลก
150,000              

 (22258) 22258 อาคารเรียน หอ้งโสตทศันศึกษา  งานฝ้าเพดาน , งานร้ือถอนฝ้า, งานทาสี, งานระบบไฟฟา้, งานกั้นหอ้งโรงเรียน
พชิัย ต.ในเมือง อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์

200,000              

 (22259) 22259 อาคารเรียนหลังที่2 และหลังที ่4 ทาสีภายนอกอาคารเรียน 3,375 ตร.ม.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต.ทา่อิฐ อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

300,000              



     หนา้ที ่926

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22260) 22260 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ  หอ้งปฏบิติัการภาษาไทย , หอ้งสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนทองแสน

ขันวิทยา ต.บอ่ทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
200,000              

 (22261) 22261 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 316ล ทาสี, เปล่ียนประตูหน้าต่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ต.
ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

200,000              

 (22262) 22262 อาคารเรียน 324ล/27 งานทาสีโรงเรียนอุตรดิตถ์ ต.ทา่อิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 300,000              
 (22263) 22263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงฝึกงานอาชีพ ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนหลอดไฟโรงเรียนตรอนตรี

สินธุ์ ต.บา้นแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
200,000              

 (22264) 22264 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ แบบเบด็เสร็จ ก ข ค ปพูืน้กระเบือ้ง , ทาสี, ฝ้าเพดาน, ไฟฟา้โรงเรียนวังพกิุล
วิทยศึกษา ต.วังพกิุล อ.วังทอง จ.พษิณุโลก

150,000              

 (22265) 22265 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งคหกรรม  ปพูืน้โรงเรียนบา้นโคกวิทยาคม ต .บา้นโคก อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์ 200,000              
 (22266) 22266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  หอประชุมแบบ 100/27  เปล่ียนประตูม้วนบานโปร่งใช้มือดึง 9 บาน

โรงเรียนนครไทย ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พษิณุโลก
200,000              

 (22267) 22267 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ หอประชุมแบบ 100/27 ระบบประปา, ระบบสุขาภบิาลโรงเรียนสฤษด์ิเสนา 
ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พษิณุโลก

100,000              

 (22268) 22268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานพืน้ , ร้ือถอน, งานโครงสร้าง, งานหลังคา, ไฟฟา้, ทาสีโรงเรียนทา่ปลา
ประชาอุทศิ ต.ทา่ปลา อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์

200,000              

 (22269) 22269 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ และสภาพแวดล้อม  ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งส้วม ทาสี สุขภณัฑ์ , เทพืน้ลาน
คอนกรีต, ปกูระเบือ้งโรงเรียนลับแลศรีวิทยา ต .ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (22270) 22270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา กั้นผนังปนู เทพืน้โรงเรียนนครชุมพทิยา รัชมัง
คลาภเิษก ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พษิณุโลก

150,000              

 (22271) 22271 โรงฝึกงาน กรมสามัญ งานหลังคา, งานทาสี, งานพืน้, งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบางระก้าวิทยศึกษา ต.บางระก้า
 อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

200,000              

 (22272) 22272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนสวนเมีย่งวิทยา ต .สวนเมีย่ง อ.ชาติตระการ จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (22273) 22273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงานแบบ 102/27 ปพูืน้กระเบือ้ง, เปล่ียนประตูหน้าต่าง,ระบบไฟฟา้
ภายในอาคาร, ทาสีโรงเรียนชุมแสงสงคราม(อุดรคณารักษอ์ุปถัมภ์) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พษิณุโลก

150,000              

 (22274) 22274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ข ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนยางโกลนวิทยา ต .ยางโกลน อ.
นครไทย จ.พษิณุโลก

150,000              

 (22275) 22275 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล ทาสีอาคารโรงเรียนชาติตระการวิทยา ต.ปา่แดง อ.ชาติตระการ จ.พษิณุโลก 200,000              

 (22276) 22276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216ก, 216ล  ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตูหอ้งน้้า สุขภณัฑ์ ประตูเหล็กม้วนโรงเรียน
วังทองพทิยาคม ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พษิณุโลก

200,000              

 (22277) 22277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108ล หอ้งศิลปศาสตร์, ปกูระเบือ้งโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ต.แก่งโสภา อ.
วังทอง จ.พษิณุโลก

150,000              

 (22278) 22278 อาคารเรียน 216ล, หอนอน35คน  ปพูืน้กระเบือ้ง,ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนนาบวัวิทยา ต.นาบวั อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก

150,000              

 (22279) 22279 หอประชุม 100/27 งานทาสีโรงเรียนฟากทา่วิทยา ต.ฟากทา่ อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 200,000              
 (22280) 22280 ทาสีหอ้งเรียน สีน้้าพลาสติก 960 ตร.ม.,ขูดสีเก่าโรงเรียนแสนตอวิทยา ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (22281) 22281 อาคารเรียน 108ล ทาสีอาคาร, ประตูกระจกใสโรงเรียนน้้าริดวิทยา ต.น้้าริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 150,000              



     หนา้ที ่927

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22282) 22282 อาคารดนตรีไทยสากล,อาคารโรงฝึกงาน 102/270 งานทาสี, งานขูดสีโรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม ต.ในเมือง อ.

เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก
300,000              

 (22283) 22283 อาคารเรียน4 อาคารเรียน8  ง่านทาสีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ต.ในเมือง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 300,000              
 (22284) 22284 อาคารเรียน โรงฝึกงานโลหะ โรงฝึกงานไฟฟา้ งานทาสีโรงเรียนลับแลพทิยาคม ต .ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 150,000              

 (22285) 22285 โรงอาหาร งานพืน้,งานสุขาภบิาลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พษิณุโลก ต .หวัรอ อ.เมืองพษิณุโลก จ.
พษิณุโลก

200,000              

 (22286) 22286 อาคารเรียน 216ล งานหลังคา, งานร้ือถอน, งานพืน้โรงเรียนทา่ทองพทิยาคม ต .ทา่ทอง อ.เมืองพษิณุโลก จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (22287) 22287 อาคารเรียน108ล งานพืน้โรงเรียนดอนทองวิทยา ต .ดอนทอง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 150,000              
 (22288) 22288 อาคารเรียน 216ล งานทาสีโรงเรียนบา้นกร่างวิทยาคม ต .บา้นกร่าง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 200,000              
 (22289) 22289 อาคารเรียนแบบพเิศษ งานพืน้, งานทาสี, งานฝ้าเพดาน, งานร้ือถอนโรงเรียนพทุธชินราชพทิยา ต.ในเมือง อ.

เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก
200,000              

 (22290) 22290 หอพกันักเรียน  งานโครงสร้าง , งานหลังคาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พษิณุโลก ต.มะขามสูง อ.เมือง
พษิณุโลก จ.พษิณุโลก

200,000              

 (22291) 22291 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ , งานประตูหน้าต่างโรงเรียนนครบางยางพทิยาคม ต .บา้นแยง อ.นครไทย จ.
พษิณุโลก

150,000              

 (22292) 22292 อาคารเรียนเบด็เสร็จ ก  งานโครงสร้าง ,งานประตูหน้าต่าง, งานพืน้โรงเรียนบอ่โพธิ์วิทยา ต.บอ่โพธิ์ อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก

150,000              

 (22293) 22293 อาคารเรียนแบบ 324ล/41 เปล่ียนหน้าต่างบานเล่ือน กั้นหอ้งโรงเรียนประชาสงเคราะหว์ิทยา ต.หนองกุลา อ.
บางระก้า จ.พษิณุโลก

200,000              

 (22294) 22294 ปรับปรุงหอ้งเรียน และภมูิทศัน์ งานสุขาภบิาลโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ต .เนินกุ่ม อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 150,000              
 (22295) 22295 หอ้งปฏบิติัการผ้า และงานอาหาร  งานปพูืน้ 240 ตร.ม., งานเทพืน้ทางเทา้ กว้าง 2.30 ม.ยาว 24 ม. หน้า .10 

ม.โรงเรียนบางกระทุม่พทิยาคม ต .บางกระทุม่ อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก
200,000              

 (22296) 22296 อาคารเรียน 316ล งานฝ้าเพดาน, งานทาสีโรงเรียนดาราพทิยาคม ต.บา้นดารา อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (22297) 22297 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนคันโช้งพทิยาคม ต .คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พษิณุโลก 150,000              
 (22298) 22298 โรงฝึกงาน(คหกรรม) งานพืน้, งานทาสีโรงเรียนทุง่กะโล่วิทยา ต.ปา่เซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (22299) 22299 อาคารเรียน 216ล ปพูืน้กระเบือ้ง 12x12 360 ตร.ม.โรงเรียนบา้นกลางพทิยาคม ต .บา้นกลาง อ.วังทอง จ.

พษิณุโลก
200,000              

 (22300) 22300 อาคารเรียน 108ล/30 งานพืน้โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ต.ทา่หมืน่ราม อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (22301) 22301 อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ก หอ้งคหกรรม งานพืน้ , งานร้ือผนัง, งานประตูหน้าต่าง, งานสุขภณัฑ์โรงเรียนน้้าริน

พทิยาคม ต.บา้นกลาง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก
150,000              

 (22302) 22302 อาคารเรียน คสล 216ล งานพืน้โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ต.บา้นน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.
พษิณุโลก

200,000              

 (22303) 22303 อาคารเรียนแบบ 108ลโรงเรียนวังโพรงพทิยาคม ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (22304) 22304 อาคารเรียน 216 งานพืน้โรงเรียนไทรย้อยพทิยาคม ต .ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 150,000              
 (22305) 22305 อาคารเรียน CS213A และอาคาร 108ล งานฝ้าเพดาน, งานทาสี, งานร้ือถอน, งานประตูหน้าต่าง, งานโคมไฟ, 

งานกั้นหอ้งโรงเรียนบา้นโคนพทิยา ต .บา้นโคน อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์
150,000              

 (22306) 22306 โรงอาหาร งานทาสี, งานขูดสีโรงเรียนน้้าปาดชนูปถัมภ ์ต.แสนตอ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 200,000              
 (22307) 22307 ปรับปรุงสนามและลู่วิ่ง งานถมดินโรงเรียนด่านแม่ค้ามันพทิยาคม ต.ด่านแม่ค้ามัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (22308) 22308 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม งานเทพืน้ โรงเรียนวังน้้าคู้ศึกษา ต .วังน้้าคู้ อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 150,000              



     หนา้ที ่928

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22309) 22309 ถนนคอนกรีต ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร 71 เมตรโรงเรียนวังมะด่านพทิยาคม ต.วงฆ้อง อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 150,000              
 (22310) 22310 อาคารเรียน งานพืน้ 348 ตร.ม.โรงเรียนพรหมพริามวิทยา ต.พรหมพริาม อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 200,000              
 (22311) 22311 ปรับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน ถนนคอนกรีต ค .ส.ล. 75 ลบ.ม.โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ต.วัดโบสถ์

 อ.วัดโบสถ์ จ.พษิณุโลก
200,000              

 (22312) 22312 หอประชุม สพม. งานพืน้ ค.ส.ล.,งานหลังคา และปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนสพม.39 ต.ทา่ทอง อ.เมืองพษิณุโลก 
จ.พษิณุโลก

300,000              

 (22313) 22313 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนเปล่ียนประตูหน้าต่างโรงเรียนทปีงักรวิทยาพฒัน์ ต .คลองหา้ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 200,000              

 (22314) 22314 ปรับปรุงหอ้งเรียนทาสี และปรับปรุงกระดานด้าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทมุธานี ต .บอ่เงิน อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.ปทมุธานี

200,000              

 (22315) 22315 ทาสีหอ้งเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ ต.รังสิต อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี 300,000              
 (22316) 22316 ปรับปรุงหอ้งเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ต.คูคต อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี 200,000              

 (22317) 22317 ปรับปรุงหอ้งเรียนกิจกรรรมพฒันาผู้เรียน(หอ้งพระพทุธศาสนา) เปล่ียนประตูหน้าต่าง ทาสี ท้าทีก่ันนกโรงเรียน
บวัแก้วเกษร ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี

200,000              

 (22318) 22318 ปรับปรุงหอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ต .บงึบา อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี 200,000              
 (22319) 22319 ปรับปรุงหอ้งคหกรรมและอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชัยสิทธาวาส (พฒัน์สายบ้ารุง) ต.กระแชง อ.สาม

โคก จ.ปทมุธานี
150,000              

 (22320) 22320 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์โรงเรียนหนองแค (สรกิจพทิยา) ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 200,000              
 (22321) 22321 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งน้้าหอ้งส้วม ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนโถปสัสาวะโรงเรียนคณะราษฎร์

บ้ารุงปทมุธานี ต.บา้นกลาง อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี
200,000              

 (22322) 22322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ปกูระเบือ้ง ทาสี ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟา้)โรงเรียนปทมุธานี (นันท
มุนีบ้ารุง) ต.บางหลวง อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี

200,000              

 (22323) 22323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้ง อาคาร 1 ชั้น 9โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

300,000              

 (22324) 22324 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ประตูหน้าต่าง ติดเหล็กดัดโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ต.บอ่เงิน อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.ปทมุธานี

100,000              

 (22325) 22325 ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ หอ้งน้้านักเรียน หอประชุมในอาคาร 318 ติดต้ังโถปสัสาวะชาย ทาสี 
ปรับปรุงระบบไฟฟา้หอ้งน้้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทมุธานี ต .คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทมุธานี

200,000              

 (22326) 22326 ซ่อมแซมเปล่ียนหน้าต่างหอ้งเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทมุธานี ต .บงึคอไห อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี 200,000              

 (22327) 22327 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุดและหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนดอนพดุวิทยา ต .ดอนพดุ อ.ดอนพดุ จ.สระบรีุ 150,000              
 (22328) 22328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปรับปรุงฝ้าเพดาน ,กระเบือ้งหลังคา และรางน้้าโรงเรียนสุธีวิทยา 

ต.พระพทุธบาท อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ
200,000              

 (22329) 22329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปกูระเบือ้ง ทาสี ปรับปรุงหอ้งน้้าในอาคารเรียน และระบบไฟฟา้
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบรีุ ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

200,000              

 (22330) 22330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (หอ้งน้้านักเรียนในอาคาร 216 จ้านวน 4 หอ้ง)โรงเรียนหนองโดน
วิทยา ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบรีุ

150,000              

 (22331) 22331 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์โรงเรียนพระพทุธบาท (พลานุกูลวิทยา) ต.พกุร่าง อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ 150,000              



     หนา้ที ่929

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22332) 22332 ปรับปรุงหอ้งเรียน ทาสี ขัดพืน้ ลงน้้ายาเคลือบแข็งโรงเรียนบา้นหมอ (พฒันานุกูล) ต.บา้นหมอ อ.บา้นหมอ จ.

สระบรีุ
200,000              

 (22333) 22333 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนวิชาช่างโรงเรียนเสาไห้(วิมลวิทยานุกูล) ต.เสาไห ้อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ 300,000              
 (22334) 22334 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีหอ้งเรียน 7 หอ้งโรงเรียนโคกกระทอ้นกิตติวุฒิวิทยา ต.ง้ิวงาม อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ 150,000              
 (22335) 22335 ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง ผ้าเพดาน ทาสี บา้นพกัครูทีถู่กไฟไหม้โรงเรียนประเทยีบวิทยาทาน ต .หนองสรวง อ.วิหาร

แดง จ.สระบรีุ
200,000              

 (22336) 22336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ หอ้งน้้าชาย เปล่ียนโถปสัสาวะ เค้าทเ์ตอร์อ่างล้างหน้า เปล่ียน
ประตู ทาสีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบรีุ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบรีุ

200,000              

 (22337) 22337 ปรับปรุงหอ้งเรียนเปล่ียนหน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสีประตูไม้ สมาร์ทบอร์ดโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ต.วังม่วง อ.วัง
ม่วง จ.สระบรีุ

150,000              

 (22338) 22338 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนสองคอนวิทยาคม ต .สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              
 (22339) 22339 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนวรราชาทนิัดดามาตุวิทยา ต .คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี 200,000              
 (22340) 22340 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนหอวัง ปทมุธานี ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 200,000              
 (22341) 22341 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 200,000              
 (22342) 22342 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน เปล่ียนประตูหน้าต่างโรงเรียนธัญบรีุ ต.ประชาธิปตัย์ อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี 300,000              
 (22343) 22343 ปรับปรุงหอ้งน้้าอาคารเรียน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ต .คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 300,000              
 (22344) 22344 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ต .มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 200,000              
 (22345) 22345 ปรับปรุงซ๋อมแซมหอ้งน้้านักเรียนหญิงโรงเรียนสระบรีุวิทยาคม ต .ปากเพรียว อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ 300,000              
 (22346) 22346 ปรับปรุงพืน้ถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พแุค ต .พแุค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ 200,000              
 (22347) 22347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ปพูืน้กระเบีอ้ง อาคาร 316)โรงเรียนปทมุวิไล ต.บางปรอก อ.เมืองปทมุธานี จ.

ปทมุธานี
300,000              

 (22348) 22348 ปรับปรุงพืน้หอ้งเรียน (ปพูืน้ลามิเนต)โรงเรียนสายปญัญารังสิต ต.ประชาธิปตัย์ อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี 200,000              
 (22349) 22349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(ปพูืน้กระเบีอ้งหอ้งน้้า เปล่ียนโถปสัสาวะ ปรับปรุงระบบน้้า ทาสี )

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ปทมุธานี ต.ล้าลูกกา อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี
200,000              

 (22350) 22350 ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ(หอ้งน้้านักเรียนชาย เปล่ียนพืน้กระเบ้้อง โถปสัสาวะ แผงกั้นหอ้งน้้า ทาสี 
ระบบไฟฟา้ น้้า)โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทมุธานี ต.พชือุดม อ.ล้าลูกกา จ.ปทมุธานี

200,000              

 (22351) 22351 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนและหอ้งน้้านักเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยา ต .หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบรีุ 200,000              

 (22352) 22352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 (ปกูระเบือ้ง)โรงเรียนแก่งคอย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 300,000              
 (22353) 22353 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นทา่มะปรางวิทยา ต .ทา่

มะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ
200,000              

 (22354) 22354 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนหนิกองวิทยาคม ต .หว้ยทราย
 อ.หนองแค จ.สระบรีุ

200,000              

 (22355) 22355 ปรับปรุงพืน้หน้าหอ้งน้้าหญิง เทพืน้ปกูระเบือ้ง ท้ารางระบายน้้า  ปรับปรุงหอ้งปฏบิติังานรอง ผอ .เขต (ปพูืน้
กระเบือ้งแกรนิตโต้ กั้นหอ้ง ประตู)โรงเรียนสพม.4 ต.บางปรอก อ.เมืองปทมุธานี จ.นนทบรีุ

300,000              

 (22356) 22356 ปรับปรุงหอ้งเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 100,000              
 (22357) 22357 อาคารชั่วคราว งานหลังคาและฝ้าเพดานโรงเรียนซับสมบรูณ์วิทยาคม ต .ซับสมบรูณ์ อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์ 100,000              
 (22358) 22358 ส้วม หอ้งน้้า งานหลังคา งานปกูระเบือ้ง งานผนัง งานประตูและงานสีโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม ต .หนองไขว่ อ.

หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
150,000              



     หนา้ที ่930

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22359) 22359 อาคารเรียน 216 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ไม้และงานประตู โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ต .ชนแดน อ.ชน

แดน จ.เพชรบรูณ์
200,000              

 (22360) 22360 ส้วม หอ้งน้้า 2 หลัง งานร้ือถอน งานวงกบ งานประตู งานปกูระเบือ้งและงานสีโรงเรียนเพชรละครวิทยา ต .เพชร
ละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

200,000              

 (22361) 22361 อาคารเรียน งานผนังและงานสีโรงเรียนซับบอนวิทยาคม ต .กันจุ อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (22362) 22362 อาคารเรียน 216ล งานติดต้ังตาข่ายกันนกโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ต .วังใหญ่ อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (22363) 22363 อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ค. งานร้ือถอน งานหลังคาและงานสีโรงเรียนนาสนุน่วิทยาคม ต .นาสนุน่ อ.ศรีเทพ จ.

เพชรบรูณ์
150,000              

 (22364) 22364 อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ก. งานวงกบ งานประตู งานหน้าต่างและงานกระจกโรงเรียนทา่ด้วงพทิยาคม ต .ทา่ด้วง
 อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (22365) 22365 อาคารเรียนแบบ CS213B งานร้ือถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดานและงานสี โรงเรียนนาเฉลียงพทิยาคม ต .นา
เฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (22366) 22366 อาคารโรงฝึกงาน งานโครงสร้างหลังคา งานหลังคา งานรางน้้าและงานปกูระเบือ้งโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ต .
หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์

300,000              

 (22367) 22367 อาคารเรียน 216ล/27 งานประตู งานหน้าต่างและงานฝ้าเพดานโรงเรียนพขุามครุฑมณีอุทศิ ต .พขุาม อ.วิเชียรบรีุ
 จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (22368) 22368 อาคารเรียน 216ล งานปกูระเบือ้งและงานหน้าต่างโรงเรียนผาแดงวิทยาคม ต .ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 87,800                

 (22369) 22369 อาคารเรียนกึ่งถาวร งานฝ้าเพดาน งานประตูและงานสีโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ต .บา้นกลาง อ.หล่มสัก จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (22370) 22370 อาคารเรียน 218 งานร้ือถอน งานหลังคาและงานฝ้าเพดานโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ต .ดงขุย อ.ชนแดน จ.
เพชรบรูณ์

200,000              

 (22371) 22371 หอ้งปฏบิติัการดนตรีศึกษา งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้และงานสีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบรูณ์ 
ต.ทา่พล อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

200,000              

 (22372) 22372 หอ้งพยาบาล งานฝ้าเพดาน งานปกูระเบือ้ง งานประตู งานหน้าต่างและงานสีโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบรูณ์ 
ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์

122,200              

 (22373) 22373 หอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานร้ือถอน งานผนังและงานสีโรงเรียนต้ิววิทยาคม ต .บา้นต้ิว อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 146,000              
 (22374) 22374 หอพกันักเรียนหญิง งานร้ือถอนและงานปกูระเบือ้งโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย เพชรบรูณ์ ต .น้้าชุน อ.หล่ม

สัก จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (22375) 22375 อาคารเรียน 108ล/55 งานทาสีอาคารโรงเรียนวังโปง่พทิยาคม ต .ทา้ยดง อ.วังโปง่ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (22376) 22376 อาคารเรียน งานโครงเหล็ก งานหลังคาและงานคอนกรีตโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภเิษก ต .ทา่อิบญุ 

อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
150,000              

 (22377) 22377 อาคารทบูนีัมเบอร์วัน งานหลังคาและงานเชิงชายโรงเรียนวังโปง่ศึกษา ต .วังโปง่ อ.วังโปง่ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (22378) 22378 ลานวัฒนธรรม งานปพูืน้ทางเทา้และงานคอนกรีตโรงเรียนนิยมศิลปอ์นุสรณ์ ต .ทา่โรง อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์ 200,000              

 (22379) 22379 หอประชุม งานผนัง งานอลูมิเนียม งานวงกบ งานประตูและงานกระจกโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ต .ศรีมงคล อ.
บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์

150,000              

 (22380) 22380 อาคารเรียน งานปกูระเบือ้งและงานคอนกรีต คสล .โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ต.นาซ้า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 200,000              

 (22381) 22381 อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ก,ข และ 108ล งานปกูระเบือ้งโรงเรียนพชัรพทิยาคม ต .นาปา่ อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              



     หนา้ที ่931

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22382) 22382 ถนน งานคอนกรีต คสล.โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ 200,000              
 (22383) 22383 หอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานผนัง งานพืน้ไม้และงานฝ้าเพดานโรงเรียนแคมปส์นวิทยาคม ต .แคมปส์น อ.เขาค้อ จ.

เพชรบรูณ์
200,000              

 (22384) 22384 หอ้งสมุด งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวังพกิุลพทิยาคม ต .วังพกิุล อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์ 199,900              
 (22385) 22385 หอ้งสมุด งานถมดิน งานคอนกรีต คสล .และงานปกูระเบือ้งโรงเรียนเมืองศรีเทพ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ 200,000              

 (22386) 22386 อาคารเรียน 316ล งานร้ือถอน งานผนังและงานปกูระเบือ้งโรงเรียนหนองไผ่ ต .หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 199,900              

 (22387) 22387 หอประชุมเอนกประสงค์ งานเหล็กและงานสีโรงเรียนเนินพทิยาคม ต.บา้นโคก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 97,500                
 (22388) 22388 อาคารเรียน 108ล งานปกูระเบือ้งโรงเรียนน้้าหนาววิทยาคม ต .น้้าหนาว อ.น้้าหนาว จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (22389) 22389 หอประชุมเอนกประสงค์ งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ต .ในเมือง อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 300,000              
 (22390) 22390 อาคารเรียน 432 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนเพชรพทิยาคม ต .ในเมือง อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 300,000              
 (22391) 22391 อาคารเรียน  งานทาสีอาคารโรงเรียนบงึสามพนัวิทยาคม ต .ซับสมอทอด อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์ 200,000              
 (22392) 22392 อาคารเรียน 216ล งานทาสีอาคารโรงเรียนเพชรบรูณ์วิทยา ต.น้้าร้อน อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 150,000              
 (22393) 22393 อาคารเรียน 216ล และโรงฝึกงาน งานปกูระเบือ้งและงานฝ้าเพดานโรงเรียนหล่มเก่าพทิยาคม ต .หล่มเก่า อ.หล่ม

เก่า จ.เพชรบรูณ์
200,000              

 (22394) 22394 อาคารเรียนกึ่งถาวร 6 หอ้ง งานปกูระเบือ้งและงานคอนกรีตโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ต .โคกปรง อ.วิเชียรบรีุ จ.
เพชรบรูณ์

150,000              

 (22395) 22395 ถนน งานคอนกรีต คสล.โรงเรียนสพม.40 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 300,000              
 (22396) 22396 อาคารเรียน 108ล งานร้ือถอน งานฝ้าเพดานและงานสีโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม ต .น้้าร้อน อ.วิเชียรบรีุ จ.

เพชรบรูณ์
150,000              

 (22397) 22397 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบอ่แก้ววิทยา ต .พานทอง อ.ไทรงาม จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (22398) 22398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล ,อาคารประกอบ งานฝาผนัง งานหลังคา งานทาสีภายใน งานพืน้โรงเรียน
ขาณุวิทยา ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22399) 22399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้าง งานโครงสร้าง ค .ส.ล. งานพืน้ 
งานโครงหลังคา งานผนังโรงเรียนก้าแพงดินพทิยาคม ต .ก้าแพงดิน อ.สามง่าม จ.พจิิตร

150,000              

 (22400) 22400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทศิ ต .เนินปอ อ.สามง่าม จ.พจิิตร 150,000              

 (22401) 22401 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ ผิวทางค .ส.ล.โรงเรียนหนองโสน
พทิยาคม ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พจิิตร

200,000              

 (22402) 22402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (หอประชุม) งานผิวปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ต .สากเหล็ก
 อ.สากเหล็ก จ.พจิิตร

200,000              

 (22403) 22403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (อาคารเบด้เสร็จ ก) งานหลังคาโรงเรียนวชิรบารมีพทิยาคม ต.หนองหลุม 
อ.วชิรบารมี จ.พจิิตร

150,000              

 (22404) 22404 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานพืน้โรงเรียนตะพานหนิ ต .ตะพานหนิ อ.ตะพานหนิ จ.พจิิตร 200,000              

 (22405) 22405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ หอประชุม แบบ100/27 งานร้ือถอนหอ้งน้้าหอ้งส้วม งานปรับปรุง
โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทศิ ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พจิิตร

150,000              

 (22406) 22406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบเบด็เสร็จ ก งานทาสีโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ต .แหลมรัง อ.บงึนาราง จ.
พจิิตร

150,000              



     หนา้ที ่932

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22407) 22407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงานแบบ 107 งานประตู ปรับปรุงซ่อมแวมร้ัว ร้ัวมาตรฐานลวดหนาม

โรงเรียนดงเจริญพทิยาคม ต.หว้ยพกุ อ.ดงเจริญ จ.พจิิตร
150,000              

 (22408) 22408 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวังโมกข์พทิยาคม ต .วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.
พจิิตร

150,000              

 (22409) 22409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 108 ล งานมุงหลังคา งานทาสีโรงเรียนโกสัมพวีิทยา ต .โกสัมพ ีอ.โกสัมพนีคร
 จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22410) 22410 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ร้ัวมาตรฐานสพฐ.โรงเรียนพไิกรวิทยา ต.คลองพไิกร อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร 200,000              
 (22411) 22411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 216 ล งานฝ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี งานพืน้

โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพทิยาคม ต.โพธิ์ประทบัช้าง อ.โพธิ์ประทบัช้าง จ.พจิิตร
150,000              

 (22412) 22412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานสุขภณัฑ์ งานประตู -หน้าต่าง งานพืน้ งานคอนกรีตโครงสร้าง 
งานพดัลม งานร้ือถอนโรงเรียนวังทรายพนูวิทยา ต .หนองพระ อ.วังทรายพนู จ.พจิิตร

150,000              

 (22413) 22413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนนครไตรตรึงษ ์ต .ไตรตรึงษ ์อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร 200,000              

 (22414) 22414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ อาคารฝึกงาน 204 งานพืน้ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ลานคอนกรีต ค .ส.ล.
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22415) 22415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงาน งานตาข่ายกั้นนก งานพืน้โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ ต .
อ่างทอง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (22416) 22416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร งานหน้าต่างโรงเรียนคลองลานพฒันาจินดาศักด์ิ ต .คลองลานพฒันา อ.
คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (22417) 22417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) งานทาสีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ต.นครชุม อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22418) 22418 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแบบ 100/27 งานหลังคาโรงเรียนลานกระบอืวิทยา ต .ลานกระบอื อ.ลานกระบอื จ.
ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22419) 22419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงาน 102/27 งานพืน้โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวร
ลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (22420) 22420 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบ 301/26 งานพืน้ งานสุขภณัฑ์ งานประตู-หน้าต่าง งานฝ้า งานหลังคาโรงเรียน
ทา่เสาพทิยาคม ต.ทา่เสา อ.โพทะเล จ.พจิิตร

150,000              

 (22421) 22421 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ งานค .ส.ล.โรงเรียนสระหลวง
พทิยาคม ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

200,000              

 (22422) 22422 ปรับปรุงอาคารประกอบ โรงอาหารแบบ 300 ทีน่ัง่ งานหลังคาโรงเรียนทุง่โพธิ์พทิยา ต .ทุง่โพธิ์ อ.ตะพานหนิ จ.
พจิิตร

150,000              

 (22423) 22423 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ งานขุดวางทอ่ระบายน้้า
โรงเรียนก้าแพงเพชรพทิยาคม ต.ในเมือง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

300,000              

 (22424) 22424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 งานมุงหลังคา อาคารหอประชุม งานทาสีโรงเรียนพรานกระต่ายพทิยาคม ต .
ถ้า้กระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22425) 22425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 108ล  งานคอนกรีตโครงสร้าง งานหลังคา งานผนัง งานพืน้โรงเรียนหนอง
กองพทิยาคม ต.นาบอ่ค้า อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (22426) 22426 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ  หอ้งดนตรี งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนเขาทรายทบัคล้อพทิยา ต .เขาทราย อ.ทบั
คล้อ จ.พจิิตร

200,000              

 (22427) 22427 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานร้ือถอนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ต .
โพทะเล อ.โพทะเล จ.พจิิตร

200,000              



     หนา้ที ่933

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22428) 22428 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานไฟฟา้โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต .

คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
200,000              

 (22429) 22429 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงาน งานประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ต.โค้งไผ่ อ.
ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22430) 22430 ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียนแบบ 216 (ปรับปรุง46) งานผนังอลูมิเนียม+กระจก งานประตู-หน้าต่าง โรงเรียน
หว้ยยาวพทิยาคม ต.ทา่ขมิน้ อ.โพทะเล จ.พจิิตร

150,000              

 (22431) 22431 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 108 ล  งานพืน้ อาคาร 208 ล งานประตู , 216 งานพืน้โรงเรียนวังกรดพทิยา ต .บา้น
บุง่ อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

150,000              

 (22432) 22432 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ งานปรับพืน้ผิว งานพืน้ผิว
คอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนไทรงามพทิยาคม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22433) 22433 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน งานประตู -หน้าต่าง โรงเรียนเมธีพทิยา ต.ทา่ฬ่อ อ.
เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

150,000              

 (22434) 22434 ประบปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ข งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนวังง้ิววิทยาคม ต .วังง้ิวใต้ อ.ดง
เจริญ จ.พจิิตร

150,000              

 (22435) 22435 ปรับปรุงซ่อมแวมอารประกอบ ส้วมมาตรฐาน 6 ทีน่ัง่ งานร้ือถอน งานพืน้ งานผนัง งานประตูโรงเรียนวันที
สถิตย์พทิยาคม ต.ทา้ยทุง่ อ.ทบัคล้อ จ.พจิิตร

100,000              

 (22436) 22436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล งานร้ือถอน งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง อาคาร
หอประชุมแบบ 100/27 งานร้ือถอน งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานสุขภณัฑ์ ระบบสุขาภบิาลโรงเรียนวังแขม
วิทยาคม ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22437) 22437 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแบบ 100/27 งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนระหานวิทยา ต.ระหาน อ.บงึสามัคคี 
จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22438) 22438 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้  งานปรับพืน้ถนน งานคอนกรีต 
โรงเรียนนาบอ่ค้าวิทยาคม ต.นาบอ่ค้า อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22439) 22439 ปรับปรุงซ่อมแวมหอ้งพเิศษ หอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานพืน้ งานทาสี งานประตูโรงเรียนดงเสือเหลืองพทิยาคม ต .ดง
เสือเหลือง อ.โพธิ์ประทบัช้าง จ.พจิิตร

150,000              

 (22440) 22440 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งโสตทศันูปกรณ์ งานพืน้โรงเรียนคณฑีพทิยาคม ต .เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร
 จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22441) 22441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงาน งานทาสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ก้าแพงเพชร ต.เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22442) 22442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเบด็เสร็จ ก และอาคารเบด็เสร็จ ข งานพืน้โรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา 2 
ก้าแพงเพชร ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบอื จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (22443) 22443 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อิ้อต่อการเรียนรู้ งานพืน้โรงเรียนหวัดง
รัฐชนูปถัมภ ์ต.ฆะมัง อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร

150,000              

 (22444) 22444 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  งานหลังคา โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ต .จันทมิา อ.ลานกระบอื จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (22445) 22445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108ล ,อาคารเรียน 216 (ปรับปรุง 29) งานฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนวังไทร
วิทยาคม ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

150,000              

 (22446) 22446 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานหลังคา โรงเรียนพจิิตรพทิยาคม ต .ในเมือง อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร 300,000              
 (22447) 22447 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการ

เรียนรู้ งานเทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวังส้าโรงวังหว้า ต.วังส้าโรง อ.ตะพานหนิ จ.พจิิตร
150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22448) 22448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216ล/41 งานพืน้ อาคารหอประชุมโรงอาหาร 100/27 งานมุงหลังคา งาน

ร้ือถอน งานสุขาภบิาลโรงเรียนเรืองวิทย์พทิยาคม ต .ทา่ไม้ อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
200,000              

 (22449) 22449 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ พืน้ปนูหนิขัดส้าเร็จรูป
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22450) 22450 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ งานพืน้โรงเรียนพบิลูธรรม
เวทวิทยา ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พจิิตร

150,000              

 (22451) 22451 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเบด็เสร็จ ก งานหลังคาโรงเรียนสักงามวิทยา ต .สักงาม อ.คลองลาน จ.
ก้าแพงเพชร

150,000              

 (22452) 22452 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล งานคอนกรีตโครงสร้างโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ ์ต .สามง่าม อ.สามง่าม จ.
พจิิตร

200,000              

 (22453) 22453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล งานพืน้โรงเรียนบางมูลนากภมูิวิทยาคม ต .บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.
พจิิตร

200,000              

 (22454) 22454 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ งานพืน้โรงเรียนวัชรวิทยา ต .
ในเมือง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22455) 22455 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล งานพืน้โรงเรียนคลองลานวิทยา ต .คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 200,000              

 (22456) 22456 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงาน งานประตู-หน้าต่าง โรงเรียนทุง่โพธิ์ทะเลพทิยา ต.นิคมทุง่โพธิ์ทะเล
 อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22457) 22457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 316ล (ป2ี527) งานพืน้โรงเรียนทุง่ทรายวิทยา ต .ทุง่ทราย อ.ทรายทองวัฒนา
 จ.ก้าแพงเพชร

200,000              

 (22458) 22458 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216ล งานประตู-หน้าต่าง งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนโพธิ์ไทรงาม
วิทยาคม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บงึนาราง จ.พจิิตร

150,000              

 (22459) 22459 งานประตู งานร้ัว งานปพูืน้ถนน
โรงเรียนสพม.41 ต.ในเมือง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

300,000              

 (22460) 22460 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน 102/27 : ติด ต้ังฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ทาสีกันน้้าพลาสติกภายนอก -
 ภายใน  ทาสีกันน้้าพลาสติก ฝ้าเพดาน ทาสีน้้ามันหน้าต่าง โรงเรียนร่องตาทวีิทยา ต .ลานสัก อ.ลานสัก จ.
อุทยัธานี

150,000              

 (22461) 22461 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ทาสีรองพืน้ สีน้้าอคีลิค
โรงเรียนบา้นทุง่นาวิทยา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี

150,000              

 (22462) 22462 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 2  อาคารเรียน 216 ก      เทคอนกรีต กว้าง 21 ม. ยาว 36 ม. ทาสีน้้ามัน  ติดต้ัง
ตาข่ายกันนกโรงเรียนพยุหะพทิยาคม ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

200,000              

 (22463) 22463 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  ติดหลังคากันสาดเมทนัซีส  ทาสีน้้ามัน ปกูระเบือ้งโรงเรียนหนอง
กรดพทิยาคม ต.หนองกรด อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

200,000              

 (22464) 22464 ปรับปรุงหอ้งสมุด  ติดต้ังประตูบานสวิง  ติดต้ังหน้าต่างบานเล่ือน ผนังอลุมิเนียมโครงเคร่าอลุมิเนียมสีชา
โรงเรียนวังข่อยพทิยา ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (22465) 22465 ปรับปรุงเสาธงโรงเรียนโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห ์ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (22466) 22466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108 ล  ติดต้ังกันสาดเมทลัชีท 125 ตร.มโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ต.

ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
150,000              

 (22467) 22467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบเบด็เสร็จ แบบ ก ทาสี บผุนังไม้อัดสัก โครงคร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนพทุธ
มงคลวิทยา ต.อุทยัใหม่ อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

150,000              



     หนา้ที ่935

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22468) 22468 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ หอประชุมประชุมกาญจนาภเิษก ปพูืน้กระเบือ้ง ขนาด 12x12 นิว้โรงเรียน

บรรพตพสัิยพทิยาคม ต.ทา่ง้ิว อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์
200,000              

 (22469) 22469 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคหกรรม ปกูระเบือ้ง ทาสีภายใน ทาสีภายนอกโรงเรียนบา้นแก่งชัชวลิตวิทยา ต .บา้น
แก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (22470) 22470 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 108ล ร้ือถอนฝ้าเพดาน ติดต้ังฝ้าเพดานโรงเรียนพระบางวิทยา ต.หนอง
กระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

200,000              

 (22471) 22471 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งคหกรรม ติดต้ังฝ่า กระเบือ้งเพดาน งานระบบไฟฟา้ส่องสว่าง ปล๊ักไฟ สวิตซ์ 
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์  งานทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย อุทยัธานี ต .ดอนกลอย อ.หนอง
ขาหย่าง จ.อุทยัธานี

150,000              

 (22472) 22472 ซ่อมแซมอาคารเรียนและร้ัวโรงเรียน  ร้ือถอนพืน้ไม้ระเบยีงอาคารเรียน ซ่อมแซมพืน้ไม้ระเบยีงอาคารเรียน  
ปรับปรุงร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มปรับปรุงร้ัวลวดหนาม รวมเสาโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ต.
จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (22473) 22473 ปรับปรุงหอ้งสมุด และหอ้งโสตทศันสึกษา  ติดต้ังฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกระสี โรงเรียน
หนองโพพทิยา ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (22474) 22474 ซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  สปช .105 / 29 เทคอนกรีตโครงสร้าง  1:2:4 ทาสีน้้าพลาสติกภายใน ภายนอก ปู
กระเบือ้ง ติดต้ังบานประตู กระจก หน้าต่างโรงเรียนตะคร้อพทิยา ต .ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (22475) 22475 ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนตากฟา้วิชาประสิทธิ์ ต.ตากฟา้ อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์ 200,000              
 (22476) 22476 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินระหว่างอาคารเรียน หลังคาโครงเหล็กโรงเรียนชุมแสงชนูทศิ ต .พกิุล อ.ชุมแสง จ.

นครสวรรค์
300,000              

 (22477) 22477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปกูระเบือ้ง ติดด้ังจมูกบนัไดชนิดอลูมิเนียมมีแถบยางกันล่ืนโรงเรียนหวัดงราช
พรหมาภรณ์ ต.หวัดง อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์

150,000              

 (22478) 22478 ซ่อมแซมบา้นพกัครู  ติดต้ังฝ้าเพดาน ขัดพืน้ ติดต้ังประตู พวีีซี ปกูระเบือ้ง ติดต้ังโถส้วม ติดต้ังถังบ้าบดัน้้าเสีย
โรงเรียนหว้ยคตพทิยาคม ต .สุขฤทยั อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี

150,000              

 (22479) 22479 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 108 ล วัสดุรองฐานราก มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ทาสีน้้ามัน 
ส้าหรับงานเหล็ก โรงเรียนวังหนิวิทยาคม ต.วังหนิ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี

150,000              

 (22480) 22480 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคารหอสมุดและเปล่ียนหลังคากระเบือ้งอาคาร 100/27 งานฐานรากและโครงสร้าง
 คอนกรีตโครงสร้าง  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 6 มม. พืน้ส้าเร็จรูปทอ้งเรียบ ผนังก่ออิฐ ปกูระเบือ้งเคลือบ มุง
หลังคา ติดต้ังฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

300,000              

 (22481) 22481 ปรับปรุงซ่อมแซมกันสาดอาคารเรียน  ติดต้ังแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. เหล็กแบน
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า เหล็กตัวซี ตะปเูกลียวโรงเรียนแม่วงก์พทิยาคม ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

200,000              

 (22482) 22482 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารประกอบ  ติดต้ังฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ท ีบาร์ ปกูระเบือ้งเคลือบ 
ปผูนังกระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวังบอ่วิทยา ต .วังบอ่ อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

150,000              

 (22483) 22483 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ติดต้ังหน้าต่างเหล็กดัด  ประตูเหล็กดัดบานเล่ือน  ประตูสวิง
กระจกอลูมิเนียม ประตูไม้  หน้าต่างกระจกบานเล่ือนโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ ต.หนองจอก อ.บา้นไร่ จ.
อุทยัธานี

150,000              

 (22484) 22484 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล  ติดต้ังประตูหอ้งเรียน ประตูหอ้งน้้า ประตูเหล็กม้วนบานโปร่งชนิดใช้มือดึง
  งานทาสีอาคารภายในโรงเรียนไพศาลีพทิยา ต .ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

200,000              

 (22485) 22485 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนและหอ้งพเิศษ (หอ้งวิทยาศาสตร์)ปพูืน้กระเบือ้งดินเผา 3 หอ้งและหอ้งพเิศษ (หอ้ง
วิทยาศาสตร์)  1 หอ้ง
กระเบือ้ง ขนาด 30 X 30 ซม.โรงเรียนพนมรอกวิทยา ต.พนมรอก อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

150,000              



     หนา้ที ่936

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22486) 22486 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ  (หอ้งสภานักเรียน)  ติดต้ังฝ้าเพดาน ยิบซ่ัมบอร์ด ทาสีน้้าพลาสติก  ติดต้ังประตู 

กระจก หน้าต่าง มุงหลังคา เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ต .ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
200,000              

 (22487) 22487 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งโสตฯ และหอ้งจริยะธรรม ) ติดต้ังฝ้าเพดาน พร้อมระบบไฟฟา้  ติดต้ังตาข่ายกัน
นกโรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์ ต.ทพัทนั อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

200,000              

 (22488) 22488 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  อาคาร 108 ล  ร้ือถอนพืน้เก่า เทพืย้คอนกรีต หนิคลุก เหล็กตะแกรงวายเมท ปน 
ทราย เหล็กคาน ไม้แบบโรงเรียนช่องแคพทิยาคม ต .ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (22489) 22489 ปรับปรุงอาคาร 108ล.  ปรับปรุงระเบยีง ขั้นบนัได และชานพกับนัได พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ ขั้นบนัไดติดจมูก
บนัได ชนิดอลูมิเนียม มีแถบยางกันล่ืน ระเบยีงติดบวักระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนหว้ยน้้าหอมวิทยาคาร ต .ชุมตาบง
 อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

200,000              

 (22490) 22490 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ มุงหลังคา ปกูระเบือ้ง ติดต้ังบานประตูโรงเรียนโกรกพระ ต .บาง
มะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

200,000              

 (22491) 22491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ มุงหลังคา ติดต้ังประตูไม้เนือ้แข็ง ติดต้ังแผงตาข่ายกันนก ประตู
เหล็กรางล้อเล่ือน ก่อฉาบผนังอิฐแดงโรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ต.เก้าเล้ียว อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์

200,000              

 (22492) 22492 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู มุงหลังคา ปกูระเบือ้ง ติดต้ังประตูไม้เนือ้แข็ง ทาสีฝ้าเพดาน ทาสีน้้ามัน ติดต้ังมุง้
ลวดโรงเรียนลานสักวิทยา ต.ปา่อ้อ อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี

200,000              

 (22493) 22493 ปรับปรุงหอ้งโสตทศันูปกรณ์ กรุผนังไม้อัดสัก โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ต .สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 200,000              
 (22494) 22494 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู มุงหลังคา ปกูระเบือ้ง ติดต้ังประตู ทาสีภายนอก ภายใน  ซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคาร

 531  ปกูระเบือ้งโรงเรียนอุทยัวิทยาคม ต .อุทยัใหม่ อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี
200,000              

 (22495) 22495 ปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์ อาคารเรียนแบบพเิศษ  ปรับปรุงซระบบไฟฟา้ภายในหอ้งเรียนอมพวิเตอร์โรงเรียน
นครสวรรค์ ต.ปากน้้าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

300,000              

 (22496) 22496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ร้ือถอนหลังคา มุงหลังคากระเบือ้งลอนคู่ โรงเรียนหนองบวั ต .
หนองบวั อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

199,700              

 (22497) 22497 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  มุงหลังคา        แปหลังคาส้าเร็จ ครอบมุมโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ต .
บงึปลาท ูอ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์

150,000              

 (22498) 22498 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการ  ร้ือถอนฝ้าเพดานพร้อมขนทิง้ ติดต้ังฝ้าฉาบเรียบ ทาสีฝ้า ทาสีภายใน ติดไฟดาวน์ไลท์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้้าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

300,000              

 (22499) 22499 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ติดต้ังประตูเหล็กดัด หน้าต่างเหล็กดัด มุงหลังคาโครงเหล็ก ปู
กระเบือ้งโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

291,900              

 (22500) 22500 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐาน  ก่อคอนกรีตบล็อก 9 ก้อน ขุดดินรากฐาน คอนกรีตหยาบ  ไม้แบบ เหล้กเส้น  
ตะป ูผนังก่ออิฐบล็อก ทาสีโรงเรียนทบักฤชพฒันา ต .ทบักฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

150,000              

 (22501) 22501 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ก และโรงฝึกงาน ติดต้ังฝฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด ปกูระเบือ้ง ติดต้ังหน้าต่าง 
โรงเรียนบอ่ยางวิทยาคม ต .บอ่ยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

150,000              

 (22502) 22502 อมแซมอาคารโรงฝึกงาน เปล่ียนแผงกันสาดพร้อมทาสี ติดต้ังกระจก ติดต้ังฝ้าเพดาน ติต้ังหลังคากันสาดเมทลัชีส
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

199,000              

 (22503) 22503 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐาน  เสาคอนกรีตบ ขุดดินรากฐาน คอนกรีตหยาบ  พืน้ส้าเร็จรูปคอนกรีตส้าเร็จ
โรงเรียนบา้นไร่วิทยา ต.บา้นบงึ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี

200,000              

 (22504) 22504 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนศิลปะ มุงหลังคา ติดต้ังประตู หน้าต่าง ปกูระเบือ้ง ติดต้ังฝ้าเพดาน ทาสี เดินระบบ
ไฟฟา้โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

200,000              

 (22505) 22505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ร้ัวโรงเรียน ทาสีน้้าอะคริลิค  ร้ัวคอนกรีตมาตรฐานโรงเรียนการุ้ง
วิทยาคม ต.เมืองการุ้ง อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี

200,000              



     หนา้ที ่937

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22506) 22506 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 108ล ทาสีน้้าพลาสติกกึ่งเงาภายนอกอาคาร  เท.คอนกรีตผสมเสร็จ โรงเรียน

เขาทองพทิยาคม ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
150,000              

 (22507) 22507 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์ ติดต้ังฝ้าหลุม ทาสี กรุผนังหอ้ง ติดต้ังประตูหน้าต่างโรงเรียนบงึบอระเพด็
วิทยา ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

150,000              

 (22508) 22508 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน....อาคารประกอบ. ปกูระเบือ้ง ติดต้ังโถส้วมนัง่ราบโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ต .
เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

150,000              

 (22509) 22509 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปกูระเบือ้งโรงเรียนลาดทพิรสพทิยาคม ต .ลาดทพิรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 150,000              
 (22510) 22510 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้คอนกรีตทางเดินเทา้ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา ต .หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.

อุทยัธานี
150,000              

 (22511) 22511 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯร้ือถอนกระเบือ้ง มุงหลังคาเมทลัชีส ทาสี ติดต้ังกระจกโรงเรียนหนอง
เต่าวิทยา ต.หนองเต่า อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

150,000              

 (22512) 22512 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีโรงอาหาร หอประชุม แบบ 101 ล/27ทาสีโรงอาหาร หอประชุมโรงเรียนทา่ตะโกพทิยาคม
 ต.ดอนคา อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์

200,000              

 (22513) 22513 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนคหกรรม อุตสาหกรรม ร้ือถอนวัสดุมุงหลัง มุงหลังคากระเบือ้ง  ทาสีภายนอก ภายใน
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ต.ตลุกดู่ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

200,000              

 (22514) 22514 ปรับปรุงซ่อมแซมปา้ยนิเทศ โรงฝึกงาน102/27 ร้ือถอนหลัง มุงหลังคากระเบือ้ง  ปพูืน้ส้าเร็จ ตะรงเหล็ก
ส้าเร็จรูป     เทคอนกรีตทบัหน้า ก่อผนังอิฐแดง ติดจั้งฝ้าเพดาน ปกูระเบือ้ง โรงเรียนทุง่โพวิทยา ต .เขากวางทอง
 อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี

150,000              

 (22515) 22515 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ปกูระเบือ้ง ทาสีน้้าอะคริลิคโรงเรียนสมอทองปทปีพลีผลอุปถัมภ ์ต .ทองหลาง อ.
หว้ยคต จ.อุทยัธานี

150,000              

 (22516) 22516 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบติดต้ังฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนทองหลางวิทยาคม ต .คอกควาย อ.
บา้นไร่ จ.อุทยัธานี

150,000              

 (22517) 22517 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งกิจกรรมแนะแนว ก่ออิฐฉาบปนู กั้นหอ้ง ติดต้ังบานเล่ือน ติดต้ังประตูสวิง ทาสี ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี

200,000              

 (22518) 22518 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานจังหวัดอุทยัธานี : 1. หอ้งท้างานปกูระเบือ้ง ขัดพืน้ ติดต้ังประตู 
หน้าต่าง ติดต้ังกระจก ติดต้ังฝ้าเพดาน บผนังกระเบือ้งเคลือบ เดินระบบไฟฟา้ภายในอาคาร    2. ปรับปรุง
หอ้งน้้า หอ้งส้วม งานสุขาภบิาล เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนสพม .42 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

300,000              

 (22519) 22519 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้หอ้งเรียนสังคมศึกษาโรงเรียนบา้นหมีว่ิทยา ต .สนามแจง อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 200,000              
 (22520) 22520 ปรับปรุงโรงฝึกงาน แบบ 102/27โรงเรียนหนัคาพทิยาคม ต.หนัคา อ.หนัคา จ.ชัยนาท 200,000              
 (22521) 22521 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 318 ลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ต.ล้านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ 200,000              
 (22522) 22522 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท 200,000              
 (22523) 22523 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาสใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนทา่หลวงวิทยาคม ต .ซับจ้าปา อ.ทา่

หลวง จ.ลพบรีุ
200,000              

 (22524) 22524 ปรับปรุงซ่อมแซมเพดาน อาคาร 424โรงเรียนสตรีอ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 300,000              
 (22525) 22525 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร 216 และอาคาร cs 208aโรงเรียนโคกตูมวิทยา ต.โคกตูม อ.เมืองลพบรีุ จ.

ลพบรีุ
150,000              

 (22526) 22526 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภมูิ ต .ปา่โมก อ.ปา่โมก จ.อ่างทอง 200,000              
 (22527) 22527 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ (หอ้งคหกรรมและหอ้งอุตสาหกรรมศิลป์ )โรงเรียนหว้ยกรดวิทยา ต.หว้ยกรด อ.

สรรคบรีุ จ.ชัยนาท
150,000              

 (22528) 22528 ปรับปรุงซ่อมอาคารหอประชุม-โรงอาหารโรงเรียนวัดสิงห ์ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห ์จ.ชัยนาท 200,000              



     หนา้ที ่938

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22529) 22529 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนทา่ช้างวิทยาคาร ต .ถอนสมอ อ.ทา่

ช้าง จ.สิงหบ์รีุ
200,000              

 (22530) 22530 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนพบิลูวิทยาลัย ต .ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 300,000              
 (22531) 22531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

โรงเรียนอ่างทองปทัมโรจน์วิทยาคม ต.บา้นอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
300,000              

 (22532) 22532 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรีุ ต .หว้ยโปง่ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 200,000              
 (22533) 22533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108 ล/41โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบรีุ ต.ศิลาทพิย์ อ.

ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
150,000              

 (22534) 22534 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 ลโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบรีุ 150,000              
 (22535) 22535 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ 199,500              
 (22536) 22536 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 กโรงเรียนสามโก้วิทยาคม ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 200,000              
 (22537) 22537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงานอุตสาหกรรม-คหกรรมโรงเรียนล้าสนธิวิทยา ต.หนองรี อ.ล้าสนธิ จ.ลพบรีุ 200,000              
 (22538) 22538 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟตุบอลโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ต .ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 150,000              
 (22539) 22539 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู แบบ 204/2527โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.

ชัยนาท
150,000              

 (22540) 22540 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216คโรงเรียนหนัคาราษฎร์รังสฤษด์ิ ต .สามง่ามทา่โบสถ์ อ.หนัคา จ.ชัยนาท 200,000              
 (22541) 22541 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นชีวิทยา ต .บา้นชี อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 150,000              
 (22542) 22542 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนโคกส้าโรงวิทยา ต .คลองเกตุ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ 200,000              
 (22543) 22543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนโพธิ์ทองพทิยาคม ต .โคกพทุรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 150,000              
 (22544) 22544 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนทองเอนวิทยา ต.ทองเอน อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (22545) 22545 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นเบกิวิทยาคม ต .บา้นเบกิ อ.ทา่

วุ้ง จ.ลพบรีุ
150,000              

 (22546) 22546 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร-หอประชุมโรงเรียนอุลิตไพบลูย์ชนูปถัมภ ์ต.คุ้งส้าเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 200,000              

 (22547) 22547 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 212 (อาคาร 2)โรงเรียนโคกกะเทยีมวิทยาลัย ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 200,000              
 (22548) 22548 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318 ลโรงเรียนชัยนาทพทิยาคม ต.บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 300,000              
 (22549) 22549 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ต .แสวงหา อ.

แสวงหา จ.อ่างทอง
200,000              

 (22550) 22550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเบด็เสร็จ ก แบบกรมสามัญศึกษาโรงเรียนยางรากวิทยา ต .ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ 150,000              

 (22551) 22551 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

200,000              

 (22552) 22552 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีหุน่ยนต์ และหอ้งศิลปะโรงเรียนร้ิวหว้าวิทยาคม ต .บา้น
พราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

150,000              

 (22553) 22553 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันศึกษาโรงเรียนสาครพทิยาคม ต .หางน้้าสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 150,000              
 (22554) 22554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภมูิ) ต.ไผ่จ้าศิล อ.วิเศษชัยชาญ 

จ.อ่างทอง
200,000              

 (22555) 22555 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ต .บางเสด็จ อ.ปา่โมก จ.
อ่างทอง

200,000              

 (22556) 22556 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการสังคมศึกษาและอาคารฝึกงาน มพชโรงเรียนบญุนาคพทิยาคม ต .บางหลวง อ.
สรรพยา จ.ชัยนาท

150,000              



     หนา้ที ่939

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22557) 22557 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งน้้าอาคาร 216 ล และโรงฝึกงาน 204/27โรงเรียนปยิะบตุร์ ต.โพนทอง อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 200,000              

 (22558) 22558 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนพระนารายณ์ ต .ทา่ศาลา อ.เมืองลพบรีุ จ.
ลพบรีุ

300,000              

 (22559) 22559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารหอประชุม 100/27โรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี) ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.
อ่างทอง

200,000              

 (22560) 22560 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถนักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ต .บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (22561) 22561 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ต .โคกสลุง อ.พฒันา

นิคม จ.ลพบรีุ
150,000              

 (22562) 22562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 150,000              
 (22563) 22563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราวโรงเรียนชยานุกิจพทิยาคม ต .โพนางด้าออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 150,000              
 (22564) 22564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นแปง้วิทยา ต .บา้นแปง้ อ.พรหมบรีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (22565) 22565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนดงตาลวิทยา ต .ง้ิวราย อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ 200,000              
 (22566) 22566 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนชัยบาดาลพทิยาคม ต .ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล 

จ.ลพบรีุ
200,000              

 (22567) 22567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (โรงยิม)โรงเรียนโยธินบรูณะอ่างทอง ต.จ้าปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.
อ่างทอง

100,000              

 (22568) 22568 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคาร 216 ล ปรับปรุง 2529โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม ต.ไผ่จ้าศีล อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อ่างทอง

150,000              

 (22569) 22569 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันศึกษาโรงเรียนพฒันานิคม ต .พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ 200,000              
 (22570) 22570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ มพช.2(CS20BA)โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ต.อินทร์บรีุ อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              

 (22571) 22571 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนไผ่วงวิทยา ต .ไผ่วง อ.วิเศษชัยชาญ 
จ.อ่างทอง

100,000              

 (22572) 22572 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบางระจันวิทยา ต .สิงห ์อ.บางระจัน
 จ.สิงหบ์รีุ

200,000              

 (22573) 22573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 218 (อาคาร 3)โรงเรียนสิงหบ์รีุ ต.บางมัญ อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 300,000              
 (22574) 22574 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนหวัไผ่วิทยาคม ต .หวัไผ่ อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (22575) 22575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงาน แบบ 204โรงเรียนสรรพยาวิทยา ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 200,000              
 (22576) 22576 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา ต .เชิงกลัด อ.

บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ
150,000              

 (22577) 22577 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานโรงเรียนทา่วุ้งวิทยาคาร ต .ทา่วุ้ง อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 200,000              
 (22578) 22578 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นข่อยวิทยา ต .บา้นข่อย อ.เมือง

ลพบรีุ จ.ลพบรีุ
100,000              

 (22579) 22579 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน (คอมพวิเตอร์ นาฎศิลป ์แนะแนว)โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ)์ ต.จักรสีห์
 อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ

200,000              

 (22580) 22580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนอินทร์บรีุ ต .อินทร์บรีุ อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 200,000              
 (22581) 22581 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนพรหมบรีุรัชดาภเิษก ต .บา้นหม้อ อ.พรหมบรีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (22582) 22582 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนขุนรามวิทยา ต .หว้ยขุนราม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ 150,000              
 (22583) 22583 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนสพม.5 ต.ปากน้้า อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 300,000              



     หนา้ที ่940

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22584) 22584 ลานหอ้งสมุด อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้นล่าง งานรางน้้าฝน งานกันสาด และรางระบายน้้าสเตนเลสโรงเรียนราช

วินิตบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
296,000              

 (22585) 22585 อาคารเรียน 4 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา

300,000              

 (22586) 22586 อาคารเรียน 424 ล (พเิศษ) งานพืน้ทางเดิน คสล.รอบอาคาร /อาคารเรียนชั่วคราว งานพืน้ คสล.โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์5 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

99,000                

 (22587) 22587 หอ้งสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม ต .บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ

300,000              

 (22588) 22588 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนหนองแหนวิทยา ต.หนองแหน อ.พนม
สารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

148,000              

 (22589) 22589 อาคารศูนย์ศิลปะ งานปพูืน้กระเบือ้ง งานผนังกระจกอลูมิเนียม งานหน้าต่างบานเล่ือน งานประตูอลูมิเนียม งาน
ผนังฉาบเรียบโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห ์ต.บางปใูหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ

199,000              

 (22590) 22590 อาคารเรียน 216 ล งานทาสีโรงเรียนวัดเปีย่มนิโครธาราม ต .หวัไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (22591) 22591 อาคารเรียน 216 ล (ป.29) งานทาสีโรงเรียนดอนฉิมพลีพทิยาคม ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              
 (22592) 22592 ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ /ปรับปรุงพืน้ถนน คสล.โรงเรียนก้อนแก้วพทิยาคม ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน 

จ.ฉะเชิงเทรา
100,000              

 (22593) 22593 อาคารเรียน 2 เปล่ียนหน้าต่าง /งานปกูระเบือ้งพืน้ระหว่างอาคารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

300,000              

 (22594) 22594 อาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภมูิ ต .หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 200,000              
 (22595) 22595 อาคารเรียน 424 ล (พเิศษ) อาคาร 1 งานหอ้งน้้าชายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ฉะเชิงเทรา ต .คลอง

หลวงแพง่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (22596) 22596 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า คสล.ฝาเปดิโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.
ฉะเชิงเทรา

148,000              

 (22597) 22597 ปรับปรุงหอ้งเรียนอุตสาหกรรม / ลาน คสล.โรงเรียนการท้ามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแหง่ชาติ) 
ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

99,000                

 (22598) 22598 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ งานทาสีโรงเรียนพทุธิรังสีพบิลู ต .ลาดขวาง อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 200,000              
 (22599) 22599 อาคารเรียนแบบพเิศษ 1 (อาคาร 2) งานหอ้งน้้า /อาคารอเนกประสงค์ งานหอ้งน้้าโรงเรียนวัดโสธรวราราม

วรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
300,000              

 (22600) 22600 โรงยิมอาคารเรียน แบบพเิศษ 5 ชั้น งานทาสี และงานผิวพืน้โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 ต.บางตีนเปด็ อ.
เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

200,000              

 (22601) 22601 อาคารหอประชุม งานฝ้าเพดาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ต .บางหวัเสือ อ.พระประแดง
 จ.สมุทรปราการ

299,000              

 (22602) 22602 อาคารเรียน 1 งานปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษาฯ ต .บางบอ่ อ.บางบอ่ จ.
สมุทรปราการ

300,000              

 (22603) 22603 อาคารเรียน 1 ชั้น 4 (แบบพเิศษ 2539) งานฝ้าเพดานโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ต.เกาะขนุน 
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

200,000              

 (22604) 22604 อาคารอเนกประสงค์แบบพเิศษ งานพืน้ คสล .โรงเรียนหมอนทองวิทยา ต.หมอนทอง อ.บางน้้าเปร้ียว จ.
ฉะเชิงเทรา

142,000              

 (22605) 22605 ปรับปรุงซ่อมแซมลาน คสล.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.
ฉะเชิงเทรา

150,000              



     หนา้ที ่941

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22606) 22606 อาคารศูนย์เศรษฐกิจฯ งานปกูระเบือ้งพืน้ /โ้รงอาหาร งานเสาและติดต้ังตะแกรงเหล็กตาข่ายโรงเรียนราชสาส์น

วิทยา ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
150,000              

 (22607) 22607 อาคารโรงอาหาร งานกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนไผ่ด้าพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก ต .ศาลาแดง อ.บางน้้าเปร้ียว จ.
ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (22608) 22608 ถมดินสนามกีฬาโรงเรียนบางน้้าเปร้ียววิทยา ต.โพรงอากาศ อ.บางน้้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 200,000              
 (22609) 22609 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ คสล. และโครงหลังคาโรงเรียนดัดดรุณี ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 300,000              
 (22610) 22610 อาคารเรียน 318 ล (อาคาร 1) งานปกูระเบือ้งพืน้ /อาคารเรียน 318 ล (อาคาร 3) งานปกูระเบือ้งพืน้ /อาคาร

อเนกประสงค์ 3 ชั้น (อาคาร 4) งานปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนสมุทรปราการ ต .ปากน้้า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ

300,000              

 (22611) 22611 อาคารเรียน 216 ล (อาคาร 1) งานปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนหลวงพอ่ปานคลองด่านอนุสรณ์ ต .คลองด่าน อ.บางบอ่
 จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22612) 22612 อาคารเรียน CS 213A งานกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์3 ชนะสงสารวิทยา ต.คลองนครเนือ่ง
เขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (22613) 22613 อาคารเรียนโรงพลศึกษา (พ2ช) งานทาสีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.
ฉะเชิงเทรา

300,000              

 (22614) 22614 อาคารเรียน แบบพเิศษ 533 เพิม่เติม (อาคาร 3) งานจมูกบนัได /งานส้วมนักเรียนหญิง โรงเรียนวิสุทธิกษตัรี ต.
ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22615) 22615 หอ้งปฏบิติัการ งานปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ต .ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทร
เจดีย์ จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22616) 22616 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ต.บางป ูอ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

300,000              

 (22617) 22617 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนปทมุคงคาสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ

200,000              

 (22618) 22618 อาคารโรงฝึกงาน งานปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ ์ต .นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 80,000                

 (22619) 22619 อาคารหอประชุม 100/27 งานทาสี (เฉพาะภายใน)โรงเรียนแปลงยาวพทิยาคม ต .วังเย็น อ.แปลงยาว จ.
ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (22620) 22620 อาคารเรียน 216 ล (ป.29) งานทาสี โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 148,000              
 (22621) 22621 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบางบอ่วิทยาคม ต .บางบอ่ อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ 298,000              
 (22622) 22622 อาคารเรียน 318 ล (อาคาร 4) งานปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ้ารุง ต .บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ
300,000              

 (22623) 22623 อาคารเรียน พ 424 (อาคาร 1) งานทาสีโรงเรียนมัธยมวัดด่านส้าโรง ต.ส้าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ

200,000              

 (22624) 22624 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าหน้าโรงเรียนโรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.
ฉะเชิงเทรา

200,000              

 (22625) 22625 อาคารเรียน บส.ค งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานปกูระเบือ้งพืน้ และงานหลังคาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 
ฉะเชิงเทรา ต.คลองตะเกรา อ.ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

200,000              

 (22626) 22626 ปรับปรุงปา้ยชื่อหน้าโรงเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต ต .คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 200,000              
 (22627) 22627 อาคารหอประชุม งานทาสีโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ ต.บา้นโพธิ์ อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              



     หนา้ที ่942

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22628) 22628 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้านักเรียน ชาย-หญิง /อาคารหอประชุม งานหอ้งน้้า /อาคาร 1 งานหอ้งน้้าครู /หอ้งพล

ศึกษา งานหลังคาโรงเรียนปอ้มนาคราชสวาทยานนท ์ต .ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
200,000              

 (22629) 22629 อาคารเรียน 316 (อาคาร 2) งานปกูระเบือ้งพืน้ /อาคารเรียน 217 เอสบ ีงานปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบางแก้ว
ประชาสรรค์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22630) 22630 อาคารเรียน 216 ล (ป29) งานกันสาด และงานทาสี  โรงเรียนผาณิตวิทยา ต .บางกรูด อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 150,000              

 (22631) 22631 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า แบบ 6 ที ่/อาคารชาญวีรกุล งานทาสี งานกระเบือ้งหลังคา /อาคารหอประชุม 100/27
 งานประตูโรงเรียนบางคล้าพทิยาคม ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

150,000              

 (22632) 22632 อาคารเรียน 216 ค (อาคาร 1) งานทาสี และงานปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ต .บางเมือง
ใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

300,000              

 (22633) 22633 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ ต .บางจาก อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ

300,000              

 (22634) 22634 อาคารหอประชุม 101 ล/27 งานกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดทรงธรรม ต .ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 200,000              

 (22635) 22635 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 (หอ้งเรียนคหกรรม) งานปกูระเบือ้งพืน้ และงานประตูเหล็กโรงเรียนหาดอมราอักษร
ลักษณ์วิทยา ต.ทา้ยบา้น อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22636) 22636 ปรับปรุงซ่อมแซม ลาน คสล. หนา 10 ซม.โรงเรียนสพม.6 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 300,000              
 (22637) 22637 อาคารหอประชุม แบบ100/27

เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนปราจิณราษฎรอ้ารุง ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ
300,000              

 (22638) 22638 อาคารอเนกประสงค์ (โดม)
ปพูืน้กระเบือ้งแบบกันล่ืน ขนาด 12" x 12" จ้านวน 500 ตรมโรงเรียนองครักษ ์ต.องครักษ ์อ.องครักษ ์จ.
นครนายก

200,000              

 (22639) 22639 หอ้งคหกรรม ,หอ้งงานช่าง และหอ้งดนตรี
-ปพูืน้กระเบือ้ง ขนาด 16 " x 16" จ้านวน  280 ตรม.
-เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด พร้อมโครงคร่าวโรงเรียนวังสมบรูณ์วิทยาคม ต .วังสมบรูณ์ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว

200,000              

 (22640) 22640 บา้นพกัครู
-เปล่ียนบนัได
-ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งนอน
-เปล่ียนหลังคา
-เปล่ียนประตู
-ทาสีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

150,000              

 (22641) 22641 อาคารเรียน แบบ 216 ก
-เปล่ียนฝ้าเพดาน
-เปล่ียนเสาค้้ายันชายคา
-เปล่ียนกระเบือ้งมุงคลังคาโรงเรียนปราจิณราษฎรอ้ารุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบรีุ 
จ.ปราจีนบรีุ

100,000              



     หนา้ที ่943

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22642) 22642 หอ้งดนตรีไทย

-กั้นผนังหอ้ง ขนาด 5 X 7 เมตร
-ติดต้ังกระจกบานเล่ือน
-ติดต้ังประตูเหล็กยืด
-ท้าฝ้าเพดา
อาคารเรียน แบบ 108 ล
-เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนคลองหาดพทิยาคม ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

200,000              

 (22643) 22643 ร้ัว คสล.
-เทคาน
-ก่ออิฐ
-ฉาบเรียบ ระยะ 130เมตรโรงเรียนกบนิทร์วิทยา ต.กบนิทร์ อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

200,000              

 (22644) 22644 อาคารฝึกงาน
-ปพูืน้กระเบือ้ง
-เปล่ียนประตู
-ติดต้ังประตูม้วน
-เปล่ียนกระดานโรงเรียนตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

200,000              

 (22645) 22645 หอ้งคหกรรม/ระเบยีงอาคาร
-ปพูืน้กระเบือ้ง ขนาด 12" x 12" จ้านวน 325 ตรม. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม ต.วังดาล อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

150,000              

 (22646) 22646 อาคารเรียน แบบ 216 ค
-ปพูืน้กระเบือ้ง ขนาด 12 " x 12"โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบรีุ ต.บพุราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ

150,000              

 (22647) 22647 อาคาเรียน แบบ 216 ล ปรับปรุง 2529
-ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียน  จ้านวน 500 ตรม.โรงเรียนประจันตราษฎร์บ้ารุง ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.
ปราจีนบรีุ

200,000              

 (22648) 22648 หอ้งเรียน/หอ้งพเิศษ
-ปพูืน้กระเบือ้ง ขนาด 24 x 24 นิว้ ขนาด 82 ตรม.
-ปพูืน้กระเบือ้ง ขนาด 16 x 16 นิว้ ขนาด 338 ตรม.
โรงเรียนวังน้้าเย็นวิทยาคม ต.วังน้้าเย็น อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

200,000              

 (22649) 22649 หอ้งน้้านักเรียน
-เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา
-ปล่ียนประตู
-ทาสีภายนอก - ภายในโรงเรียนกบนิทร์บรีุ ต.เมืองเก่า อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

150,000              

 (22650) 22650 หอประชุม
-โครงเหล็กกันสาด
-มุงหลังคาเมทลัชีท หนา 0.4 มม.โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก

150,000              

 (22651) 22651 ร้ัวลวดหนาม ขนาด 9 เส้น
- ร้ัวยาว  440 เมตรโรงเรียนสุวรรณวิทยา ต.ค้าโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ

150,000              

 (22652) 22652 อาคารเรียน แบบ 1083/30
-ท้าความสะอาดผนังเดิม
-ทาสีพลาสติก
-ทาสีน้้ามันโรงเรียนศรีมโหสถ ต.โคกปบี อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบรีุ

200,000              



     หนา้ที ่944

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22653) 22653 หอ้งสมุด

-กั้นผนังหอ้งกระจกอลูมิเนียม กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 6 เมตร
-ติดต้ังฝ้าแขวนทบีาร์
-ทาสีภายใน - ภายนอกโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ ์ต.ส้าพนัตา อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ

200,000              

 (22654) 22654 รางระบายน้้ารอบโรงอาหาร
-รางระบายน้้า คสล. 40 x 40 ซม. รวมผาตะแกรงปดิ ยาว 52 เมตร
-บอ่พกั
-ทอ่ระบายน้้าคอนกรีต
-ถมดิน
-งานขุดดินโรงเรียนสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

300,000              

 (22655) 22655 อาคารชั่วคราว จ้านวน 2 หลัง
-เปล่ียนประตู
-เปล่ียนบานพบั
-เปล่ียนกุญแจ
-เปล่ียนกระจกบานเกร็ด
-เปล่ียนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวโรงเรียนทพัราชวิทยา ต.ทพัราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

200,000              

 (22656) 22656 ร้ัว มาตรฐาน 9 ก้อน (ไม่ตอกเสาเข็ม แบบทบึ)
-ร้ัว ยาว 76.20 เมตรโรงเรียนทพัพระยาพทิยา ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

200,000              

 (22657) 22657 หอ้งคอมพวิเตอร์
-เปล่ียนหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมแบบบานเล่ือน
-กั้นผนังลูกฟกูอลูมิเนียมพร้อมประตูเล่ือน จ้านวน 2 หอ้งโรงเรียนศรีมหาโพธิ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.
ปราจีนบรีุ

200,000              

 (22658) 22658 อาคารเรียน แบบ 216 
-ปพูืน้กระเบือ้ง จ้านวน 288 ตรม.
ปอ้มยาม
-เปล่ียนประตูกระจก
-เปล่ียนบานเกล็ดหน้าต่าง
-ทาสีภายใน -ภายนอกโรงเรียนเขาเพิม่นารีผลวิทยา ต .เขาเพิม่ อ.บา้นนา จ.นครนายก

150,000              

 (22659) 22659 อาคารเกษตร
-เปล่ียนโครงหลังคา
-เปล่ียนสังกะสีงมุงหลังคา
-เทพืน้คอนกรีต
-ปพูืน้กระเบือ้ง
-เปล่ียนประตู -หน้าต่าง
อาคารฝึกงาน
-เทพืน้คอนกรีต
ศาลาทีพ่กัส้าหรับนักเรียน
-เทพืน้คอนกรีต
-ปพูืน้กระเบือ้ง
-เปล่ียนเสา
-เปล่ียนสังกะสีมุงหลังคาโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่945

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22660) 22660 หอประชุม แบบ 100/27

-เปล่ียนแผงลวดตาข่าย ขนาดนิว้คร่ึง จ้านวน 285 ตรม.โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม ต.บางอ้อ อ.บา้นนา จ.
นครนายก

150,000              

 (22661) 22661 โรงอาหาร แบบ 300 ทีน่ัง่
-เปล่ียนโครงหลังคา
-ทาสีกันสนิม
-ทาสีโครงหลังคาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ้ารุง ต.ลาดตะเคียน อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

150,000              

 (22662) 22662 หอ้งดนตรีไทย
-เปล่ียนฝ้าเพดาน
-ปพูืน้กระเบือ้ง
-ทาสีโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภเิษก ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

150,000              

 (22663) 22663 หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์
-เปล่ียนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวทบีาร์
-เปล่ียนหน้าต่างบานกระจก
-เปล่ียนประตูกระจกแบบสวิง 2 บาน
-ทาสีภายในโรงเรียนชิตใจชื่น ต.บา้นสร้าง อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ

150,000              

 (22664) 22664 อาคารอาชีวะเกษตร
-ร้ือถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว
-เปล่ียนฝ้าเพดาน
-เดินสายไฟฟา้ภายในอาคาร
-ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนอรัญประเทศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

200,000              

 (22665) 22665 โรงฝึกงานคหกรรม
-ทาสีภายนอกภายใน
โรงฝึกงานเกษตรกรรม
-ทาสีภายนอกภายใน
โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
-ทาสีภายนอกภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ

150,000              

 (22666) 22666 หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์
-เปล่ียนรางอลูมิเนียม
-เปล่ียนหน้าต่างบานเล่ือน
-ติดต้ังพดัลมโคจร ขนาด 18 นิว้
-เปล่ียนเสารับสัญญาณ WiFi
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
-ถมดิน  จ้านวน 25 ตรม.
-เทพืน้คอนกรีตรอบฐานพระ
-สร้างฐานพระพทุธรูปโรงเรียนกระทุม่แพว้วิทยา ต .กระทุม่แพว้ อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ

100,000              

 (22667) 22667 อาคารโรงฝึกงานคหรกรรม
-ซ่อมฝ้าเพดานแผ่นยิบซ่ัน ขนาด 120 x 240 ซม
-เปล่ียนประตู/หน้าต่าง/มือจับ/วิกโก/้กลอน
-ทาสีรองพืน้ปนูเก่า
-ทาสีภายนอกภายในโรงเรียนคลองน้้าใสวิทยาคาร ต .ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

200,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22668) 22668 หอ้งเรียน

-เปล่ียนฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโรงเรียนซับม่วงวิทยา ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.
สระแก้ว

150,000              

 (22669) 22669 ถนน คสล.ภายใน ระยะ กว้าง 4 เมตร ยาว 141.20 เมตรโรงเรียนสพม.7 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีน จ.ปราจีนบรีุ 300,000              

 (22670) 22670 อาคารเรียน แบบเบด็เสร็จ ก.
-ทาสีภายนอก
อาคารเรียน แบบเบด็เสร็จ ข.
-ทาสีภายนอกโรงเรียนกรอกสมบรูณ์วิทยาคม ต .กรอกสมบรูณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ

150,000              

 (22671) 22671 ส้วมนักเรียน
-เปล่ียนประตูหอ้งน้้า
-เปล่ียนโถส้วมแบบนัง่ยอง มีฐาน พร้อมฟลัชวาล์ว
-เปล่ียนโถปสัสาวะชาย พร้อมฟรัชวาล์วโรงเรียนบา้นนา (นายกพทิยากร) ต.บา้นนา อ.บา้นนา จ.นครนายก

200,000              

 (22672) 22672 อาคารเรียน แบบ 216ค
-ทาสีภายนอกภายในโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ต.วังตะเคียน อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

200,000              

 (22673) 22673 อาคารชั้วคราวกึ่งถาวร
-ซ่อมแซมหน้าต่างบานเกร็ด
-ซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการสวนพฤกษศาสตร์
-ปพูืน้กระเบือ้ง
-ซ่อมแซมร้ัวตาข่ายโรงเรียนภทัรพทิยาจารย์ ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ ์จ.นครนายก

150,000              

 (22674) 22674 สนามกีฬา
-เทพืน้คอนกรีต
-ทาสีโรงเรียนเมืองนครนายก ต.ทา่ช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

150,000              

 (22675) 22675 หอ้งเรียน
-ทาสีภายในหอ้งเรียน
-เปล่ียนลูกปดิประตู/กระจกบานเกล็ด
-ติดลวดตาข่ายโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ต.วังใหม่ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว

150,000              

 (22676) 22676 หอ้งน้้าภายในอาคารเรียน
-วางทอ่ระบบประปา
-เปล่ียประตู
-เปล่ียนโถส้วมแบบนัง่ยอง
-เปล่ียนอ่างล้างมือ
-ปพูืน้กระเบือ้ง
-ทาสีโรงเรียนทา่เกษมพทิยา ต.ทา่เกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

200,000              



     หนา้ที ่947

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22677) 22677 หอ้งเรียน

-เปล่ียนหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม
หอ้งน้้าภายในอาคาร
-ปพูืน้กระเบือ้ง
-เปล่ียนโถปสัสาวะชาย
-เปล่ียนชักโครก
-เปล่ียนอ่างล้างมือ
-ปกูระเบือ้งผนังโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ต.ทา่ช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

200,000              

 (22678) 22678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร
-ต่อเติมหลังคาส้าหรับทางเดินนักเรียนโรงเรียนวังหลังวิทยาคม ต.ทุง่มหาเจริญ อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

150,000              

 (22679) 22679 อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม
-เปล่ียนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวโรงเรียนปยิชาติพฒันา ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

200,000              

 (22680) 22680 หอังส้วมนักเรียนชาย - หญิง
-เปล่ียนประตู
-เปล่ียนโถปสัสวะชาย
-เปล่ียนโถสัวมแบบนัง่ยอง
-ปพูืน้กระเบือ้ง
-เปล่ียนอ่างล้างหน้า
-เปล่ียนโถส้วมแบบชักโครกโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ

300,000              

 (22681) 22681 งานฝ้าเพดานโรงเรียนพระแทน่ดงรังวิทยาคาร ต .พระแทน่ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (22682) 22682 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนประชามงคล ต .สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (22683) 22683 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนทา่มะขามวิทยา ต .ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 150,000              
 (22684) 22684 งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนเนกขัมวิทยา ต.แพงพวย อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 150,000              
 (22685) 22685 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูบานเหล็กโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (22686) 22686 ปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่างโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ 186,000              
 (22687) 22687 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งอาเซียนศึกษา งานทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบา้นคาวิทยา ต .บา้นคา อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ 200,000              

 (22688) 22688 ปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่างโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 200,000              
 (22689) 22689 ปรับปรุงซ่อมแซมปพูืน้กระเบือ้ง ท้าฝ้า ทาสีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ ์ต .จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ 200,000              
 (22690) 22690 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน งานปรับปรุงภฺ้มิทศัน์โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ต .ทา่นัด อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ 200,000              
 (22691) 22691 ปรับปรุงหลังคา  ปพูืน้กระเบีอ้งเคลือบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์ต .บา้นเหนือ อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ 300,000              

 (22692) 22692 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดแผงกันนก(แผ่นโพล่ีคาโบเนตชนิดขาวใส)หุม้กรอบอลูมิเนียม ซ่อมแซมระบบน้้า ซ่อมแซม
เคาเตอร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรีุ ต.ทา่ล้อ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

200,000              

 (22693) 22693 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์ ผ้าม่านหน้าต่าง ขาไมโครโฟน และอุปกรณ์โรงเรียนพงัตรุราษฎร์รังสรรค์ 
ต.พงัตรุ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (22694) 22694 ปรับปรุงซ่อมแซมประตู ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนทา่มะกาปญุสิริวิทยา ต .เขาสามสิบหาบ อ.ทา่มะกา จ.
กาญจนบรีุ

149,000              

 (22695) 22695 ปรับปรุงซ่อมแซมงานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ต .หนองรี อ.
บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ

200,000              

 (22696) 22696 ปรับปรุงซ่อมแซมปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนทา่มะกาวิทยาคม ต .ทา่มะกา อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 300,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22697) 22697 ปรับปรุงซ่อมแซม เปล่ียนบานประตูอาคารเรียนโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถัมภ ์ต.ด่านทบัตะโก อ.จอมบงึ 

จ.ราชบรีุ
200,000              

 (22698) 22698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนปากทอ่พทิยาคม ต .ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ 200,000              
 (22699) 22699 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม (ลานอเนกประสงค์) คอนกรีตผสมเสร็จ ตะแกรง โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา ต .บางแพ 

อ.บางแพ จ.ราชบรีุ
200,000              

 (22700) 22700 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ต .ทา่เสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (22701) 22701 ปรับปรุงหอประชุม 100/27โรงเรียนศรีสวัสด์ิพทิยาคม ต.ทา่กระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (22702) 22702 ปรับปรุงซ่อมแซมปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ต .อ่างหนิ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ 200,000              
 (22703) 22703 ซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ 150,000              
 (22704) 22704 ปรับปรุงซ่อมแซมปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู งานทาสีโรงเรียนช่องพรานวิทยา ต .เตาปนู อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 200,000              

 (22705) 22705 ซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบรีุ ต.ล่ินถิ่น อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (22706) 22706 งานทาสีอาคารภายนอกโรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ต .หน้าเมือง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ 300,000              
 (22707) 22707 ปรับปรุงซ่อมแซมงานประตู งานช่องแสงกระจก งานบานเล่ือนหน้าต่าง งานรางม่านโรงเรียนทา่เรือพทิยาคม ต .

ทา่เรือ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ
150,000              

 (22708) 22708 ซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนหนองโพวิทยา ต .หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 200,000              
 (22709) 22709 งานทาสีอาคารหอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ้ารุง ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (22710) 22710 ปรับปรุงซ่อมแซมปพูืน้กระเบือ้ง ก่อฉาบผนัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ราชบรีุ ต .ดอนคลัง อ.ด้าเนิน

สะดวก จ.ราชบรีุ
150,000              

 (22711) 22711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน หอ้งคอมพวิเตอร์และโรงฝึกงานคหกรรมโรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา ต .สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง
 จ.ราชบรีุ

200,000              

 (22712) 22712 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน มพช. 103/26โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรีุ ต.ลาดหญ้า อ.
เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ

200,000              

 (22713) 22713 ปรับปรุงซ่อมแซมปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ฝ้าเพดาน ผนังคอนกรีต ทาสีภายในโรงเรียนหนองตากยาต้ังวิริยะ
ราษฎร์บ้ารุง ต.หนองตากยา อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

150,000              

 (22714) 22714 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและเพดานฝ้าอาคารเรียนโรงเรียนหว้ยกระเจาพทิยาคม ต .สระลงเรือ อ.หว้ยกระเจา จ.
กาญจนบรีุ

150,000              

 (22715) 22715 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสีโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 300,000              
 (22716) 22716 ปรับปรุงหลังคาครอบลานอเนกประสงค์โรงเรียนแคทรายวิทยา ต .คูบวั อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (22717) 22717 ปรับปรุงระบบไฟฟา้และพดัลมโรงเรียนเทพมงคลรังษ ีต .บา้นเหนือ อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (22718) 22718 ปรับปรุงซุ้มอเนกประสงค์เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนโพหกั(วงศ์สมบรูณ์ราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.โพหกั อ.บางแพ จ.

ราชบรีุ
150,000              

 (22719) 22719 ปรับปรุงถนนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพทิยาคม ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 200,000              
 (22720) 22720 ปรับปรุงงานเทคอนกรีตโรงเรียนหนองปลาหมอพทิยาคม ต .หนองปลาหมอ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 150,000              
 (22721) 22721 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ โรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม ต .ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ 200,000              

 (22722) 22722 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห ์ต .ทุง่หลวง อ.ปากทอ่ จ.
ราชบรีุ

150,000              

 (22723) 22723 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนหนองขาวโกวิทพทิยาคม ต .หนองขาว อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 150,000              
 (22724) 22724 ปรับปรุงซ่อมแซมกระเบือ้งเคลือบโรงเรียนหนองปรือพทิยาคม ต .หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ 150,000              



     หนา้ที ่949

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22725) 22725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 100/27โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ต.หนองลู อ.สังขละ

บรีุ จ.กาญจนบรีุ
200,000              

 (22726) 22726 ปรับปรุงซ่อมแซมเวท ีบริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนตูม ต .บา้นโปง่ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 200,000              
 (22727) 22727 ซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภเิษก ต .บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (22728) 22728 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งเรียนดนตรีสากล หอ้งเรียนดนตรีไทย หอ้งเรียนนาฏศิลปแ์ละเรือนพยาบาล

โรงเรียนทา่ม่วงราษฎร์บ้ารุง ต.ทา่ม่วง อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ
200,000              

 (22729) 22729 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ์ต .หน้าเมือง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ 300,000              
 (22730) 22730 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนราษฎร์บ้ารุง ต.บา้นโปง่ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ 300,000              
 (22731) 22731 ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเสาท้าโครง มุงกระเบือ้ง เทคอนกรีตโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ ์ต .พนมทวน อ.พนมทวน 

จ.กาญจนบรีุ
200,000              

 (22732) 22732 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบวัปากทา่วิทยา ต.บวัปากทา่ อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000              

 (22733) 22733 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ทาสีภายในหอ้งเรียน
โรงเรียนสระกะเทยีมวิทยาคม ต.สระกะเทยีม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

192,400              

 (22734) 22734 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  งานสีน้้าอะครีลิคภายในหอ้งเรียน
โรงเรียนบางล่ีวิทยา ต.สองพีน่้อง อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (22735) 22735 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งศูนย์การเรียนรู้  งานปพูืน้กระเบือ้ง  งานบอร์ดนิเทศ อลูมิเนียมพร้อมกรอบ
โรงเรียนแหลมบวัวิทยา ต.แหลมบวั อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (22736) 22736 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคหกรรม  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ งานฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดหนา งานสีน้้าอะครีลิค
โรงเรียนเพิม่วิทยา ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (22737) 22737 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งวิทยาศาสตร์และหอ้งปฏบิติัการทางการภาษา  งานหน้าต่าง งานฝ้ายิบซัมบอร์ด งานสีน้้า
อะครีลิค งานไฟฟา้
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ต.ทุง่คอก อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

149,900              

 (22738) 22738 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสดทศันศึกษา  งานร้ือถอนผนัง งานปพูืน้ งานสีอะครีลิค งานหน้าต่าง งานประตู 
โรงเรียนบางหลวงวิทยา ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000              

 (22739) 22739 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสด  งานหน้าต่าง งานผนังกั้นหอ้ง งานฝ้าเพดาน งานไฟฟา้
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (22740) 22740 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ติดต้ังเหล็กดัด ทาสีน้้าอะครีลิค
โรงเรียนบอ่สุพรรณวิทยา ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (22741) 22741 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันศึกษา งานปพูืน้กระเบือ้ง  งานฝ้าเพดาน งานสีน้้าอะครีลิค 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (22742) 22742 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์และหอ้งโสตทศันศึกษา  ติดต้ังฝ้ายิบซ่ัมบอดร์หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบ
สังกะสี (ทนความชื้น) ติดต้ังโคมไฟฟา้แบบมีตะแกรง ติดต้ังหต่างต่างกระจกอลูมิเนียม 
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ต.ทุง่ลูกนก อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

200,000              

 (22743) 22743 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์  ติดต้ังหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูบานสวิง ทาสีพลาสติก ประตูบานเล่ือน
อลูมิเนียม ทาสีน้้ามัน
โรงเรียนสองพีน่้องวิทยา ต .บางตาเถร อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (22744) 22744 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์  ปพูืน้กระเบือ้ง 
โรงเรียนคงทองวิทยา ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

200,000              

 (22745) 22745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ค  ทาสีน้้าอะครีลิค  
โรงเรียนทุง่คลีโคกช้างวิทยา ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่950

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22746) 22746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานปพูืน้กระเบือ้ง งานระบบประปา

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (22747) 22747 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์ บา้นพกัครู งานหน้าต่าง งานประตู งานปพูืน้กระเบือ้ง งานฝ้าเพดาน งานมุง้
ลวด 
โรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคี ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (22748) 22748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและหอ้งเรียน งานหลังคา  งานฝ้าเพดาน 
โรงเรียนทุง่แฝกพทิยาคม ต .วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (22749) 22749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  งานก่อผนัง  งานฝ้าเพดาน  งานสี
โรงเรียนบา้นหลวงวิทยา ต.บา้นหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

150,000              

 (22750) 22750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 งานลอกสีปนูเก่า งานสีน้้าอะครีลิก งานสีน้้ามัน งานทาสี
หลังคากระเบือ้ง
โรงเรียนบอ่กรุวิทยา ต.บอ่กรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (22751) 22751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานฝ้าเพดาน งานสีน้้าอะครีลิค งานไฟฟา้ งานผนังก่ออิฐ 
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพทิยา ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (22752) 22752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ งานหลังคา งานร้ือถอนหลังคา งานฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด งานเชิงชาย
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ต.บางตาเถร อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (22753) 22753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 324 ล/27 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16"X16" จ้านวน 430 ตร.ม.
โรงเรียนสวนแตงวิทยา ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (22754) 22754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ งานแผงลวดตาข่ายโครงเคร่างทอ่เหล็ก งานสีน้้ามัน งานสีกันสนิม 
โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา ต.ตล่ิงชัน อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (22755) 22755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทาสีน้้าอะครีลิก
โรงเรียนดอนคาวิทยา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (22756) 22756 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

200,000              

 (22757) 22757 ปรบปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 204 งานฝาส้าเร็จรูป
โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ

199,600              

 (22758) 22758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานสี งานหลังคา งานประตูเหล็กม้วน 
โรงเรียนภทัรญาณวิทยา ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

200,000              

 (22759) 22759 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ งานประตูบานเล่ือน 
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (22760) 22760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานร้ือถอนหลังคา งานหลังคา
โรงเรียนวัดหว้ยจรเข้วิทยาคม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

200,000              

 (22761) 22761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 324 ล ปพูืน้กระเบือ้งขนาด 16 " x 16" พืน้ที ่416 ตร.ม.
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (22762) 22762 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์ และร้ัว  งานสีน้้าอะครีลิค งานสีน้้ามัน งานทาสีร้ัว 
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย)์ ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (22763) 22763 ปรบปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ งานกระเบือ้ง งานสี งานสุขภณัฑ์ งานปพูืน้กระเบือ้ง  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ

200,000              



     หนา้ที ่951

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22764) 22764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 324 ล ซ่อมโครงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา งานฝ้าเพดาน 

โรงเรียนสงวนหญิง ต.ทา่พีเ่ล้ียง อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ
300,000              

 (22765) 22765 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู งานหลังคา งานโครงสร้าง งานฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า งานไฟฟา้ งานเชิงชายไม้
เนือ้แข็ง 
โรงเรียนมัธยมฐานบนิก้าแพงแสน ต.กระตีบ อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

300,000              

 (22766) 22766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ งานปพูืน้กระเบือ้ง งานสุขภณัฑ์ งานประตู 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

297,200              

 (22767) 22767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  รางน้้าสแตนเลสพร้อมทอ่น้้าทิง้ 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

300,000              

 (22768) 22768 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนการสอน ทางเดิน ค .ส.ล.เสริม
ตระแกรง  เทพืน้ลานส้าเร็จรูป 
โรงเรียนสถาพรวิทยา ต.ล้าพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000              

 (22769) 22769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ล ปรับปรุง 46 ทาสีน้้าอะครีลิก 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (22770) 22770 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ล ปพูืน้กระเบือ้ง 
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษด์ิ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (22771) 22771 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการทางภาษา  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีน้้าอะครีลิค ทาสีน้้ามัน  และปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ้งน้้า  งานฝ้า งานปพูืน้กระเบือ้ง งานประตู งานสี งานสุขภณัฑ์ 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

199,300              

 (22772) 22772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ และเทพืน้ คสล . 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพอ่เงินอนุสรณ์ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

200,000              

 (22773) 22773 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 324ล/27  งานปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (22774) 22774 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกั  งานกั้นหอ้ง งานประตู งานพืน้โรงเรียนภ .ป.ร.ราชวิทยาลัย ต.ทา่ตลาด อ.สามพราน 
จ.นครปฐม

200,000              

 (22775) 22775 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัและหอพกัข้าราชการฯ โรงหงุต้ม  งานล้างสีเก่า  งานสี งานร้ือถอนหลังคา  งานหลังคา 
โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม

110,000              

 (22776) 22776 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเทา้  งานร้ือถอนคอนกรีตบล๊อก  งานคอนกรีนผสมเสร็จ งานปพูืน้กระเบือ้ง 
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

300,000              

 (22777) 22777 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้ง พร้อมปรับพืน้หนา 10 ซม.
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

300,000              

 (22778) 22778 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวลวดหนามมาตรฐาน ยาว 630 เมตร
โรงเรียนด่านช้างวิทยา ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (22779) 22779 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนบางเลนวิทยา ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

200,000              

 (22780) 22780 ปรับปรุงซ่อมแซม ลาน ค.ส.ล. 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม

200,000              

 (22781) 22781 ปรับปรุงซ่อมแซมฯ เทพืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. กว้าง 15 ยาว 240 เมตร
โรงเรียนก้าแพงแสนวิทยา ต.ทุง่กระพงัโหม อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

200,000              



     หนา้ที ่952

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22782) 22782 ปรับปรุงซ่อมแซมหอนอน (บา้นพกันักเรียน)  งานสี  งานประตู งานหน้าต่าง

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ
200,000              

 (22783) 22783 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม  งานหลังคา  งานทางระบายน้้า
โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (22784) 22784 ก่อสร้างร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน  
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (22785) 22785 ก่อสร้างร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)
โรงเรียนอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

300,000              

 (22786) 22786 ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งพระพทุธศาสนา งานผนัง งานสี งานช่องแสง 
โรงเรียนง้ิวรายบญุมีรังสฤษด์ิ ต.ง้ิวราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000              

 (22787) 22787 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  งานพืน้ งานสุขภณัฑ์ งานสี 
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ

198,000              

 (22788) 22788 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานผนัง งานกรุเสาโรงเรียนสามพรานวิทยา ต .ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 200,000              
 (22789) 22789 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ (ส้วม) งานสุขภณัฑ์  งานประตู  งานหลังคา

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
150,000              

 (22790) 22790 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการฯ งานอลูมิเนียม  งานตู้    บวิอินทร์
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ต.ทา่พระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

149,300              

 (22791) 22791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ   งานหลังคา 
โรงเรียนราชินีบรูณะ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

300,000              

 (22792) 22792 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งดนตรี โดย งานร้ือถอนผนัง  งานฝ้า  งานหน้าต่าง  งานหลังคา   ทาสี พร้อมระบบไฟฟา้
โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบญุปลูกราษฎร์อุปภมัภ์) ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

100,000              

 (22793) 22793 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการอาชีพ  โดย ปกูระเบือ้ง และเทพืน้คอนกรีตหยาบโรงเรียนวัดบางกอบวั (ขลิบ
ราษฎร์บรูณะ) ต.บางกอบวั อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

149,600              

 (22794) 22794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ข  โดย เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นขุนสมุทร ต .แหลมฟา้ผ่า อ.
พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

100,000              

 (22795) 22795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29  โดย ปกูระเบือ้งทางเดิน  และอาคารประกอบ (ส้วม) 601/26  โดย 
เปล่ียนโถส้วม  ปกูระเบือ้ง  หลังคา  ทาสี  ประตูโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ต .บางเมืองใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22796) 22796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28  โดย ทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนวัดบางหวัเสือ ต.บางหวัเสือ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22797) 22797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง โดย ทาสีภายนอกโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสด์ิ ต.บางจาก
 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22798) 22798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017  โดย ทาสีภายนอกโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ต.บางพึง่ อ.พระประแดง
 จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22799) 22799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 15 หอ้งเรียน  โดย ทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนอนุบาลพระสมุทร
เจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22800) 22800 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โดย ร้ือผนัง คสล . และติดต้ังผนังอลูมิเนียม พร้อมติดต้ังกระจกใส
โรงเรียนวัดชมนิมิตร ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22801) 22801 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โดย ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทศิวิทยา
คาร) ต.บา้นคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

200,000              



     หนา้ที ่953

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22802) 22802 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ปรับปรุ 4 ช้น 21 หอ้ง  โดย ปกูระเบือ้ง โรงเรียนวัดไตรมิตรวรา

ราม ต.แหลมฟา้ผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
150,000              

 (22803) 22803 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข  โดย ทาสีฝ้า-เพดาน  และภายใน-ภายนอกโรงเรียนวัดคลองเก้า ต.
แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22804) 22804 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนขนาด 3 ชั้น 12 หอ้ง โดย เปล่ียนและติดต้ังประตูพร้อมอุปกรณ์  ทาสีโรงเรียนวัด
แหลม ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

149,000              

 (22805) 22805 ปรับปรุงอาคารเรียน ปบบ สปช.2/28 ปรับปรุงใต้ถุนโล่ง  โดย งานฝ้า  ทาสี พร้อมระบบไฟฟา้โรงเรียนคลอง
แสนสุข(สิทธิไชยบ้ารุง) ต.ทา้ยบา้น อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22806) 22806 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ โดย เทคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนคลองบางปิง้ ต .บางเมือง อ.
เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22807) 22807 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 โดย ร้ือถอนและเปล่ียนฝาไม้ส้าเร็จรูป  และทาสีโรงเรียนวัดกลาง(ธรรม
วิธานราษฎร์วิทยา) ต.บางพึง่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

149,900              

 (22808) 22808 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28  โดย ร้ือถอน และปกูระเบือ้งพืน้ และทาสีโรงเรียนพร้านีลวัชระ ต .
ปากน้้า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

124,100              

 (22809) 22809 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ วันครู  โดย ทาสีภายใน -ภายนอกโรงเรียนวัดคันลัด ต.ทรงคนอง อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ

100,000              

 (22810) 22810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/26  โดย กรุผนัง  งานฝ้า  งานซุ้มประตูโรงเรียนวัดส้าโรงเหนือ ต .
ส้าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

147,600              

 (22811) 22811 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 โดย ปกูระเบือ้ง พร้อมทาสีภายในโรงเรียนวัดครุนอก ต .บางครุ อ.
พระประแดง จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22812) 22812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 และร้ัวโรงเรียน โดย งานฝ้าเพดาน  งานทาสี  งานก่ออิฐฉาบปนู งาน
เสา  ค่าจ้างเหมารถแบล็คโคกดเสาเข็มโรงเรียนบา้นบางจาก ต .บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22813) 22813 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โดย ติดเหล็กดัดหอ้งเรียน 15 หอ้ง 180 บานโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 
ต.ทา้ยบา้น อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

147,700              

 (22814) 22814 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017  โดย เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดบางกะเจ้า
กลาง(ศิลาทริาษฎร์รังสฤษฏ์) ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

100,000              

 (22815) 22815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 โดย ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนคลองส้าโรง ต .เทพารักษ ์อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22816) 22816 ปรับปรุงซ่อมแซมอคารแบบ 017 โดย เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาและฝาไม้โรงเรียนฉัตรทพิย์เทพวิทยา ต.บางหญ้า
แพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

100,000              

 (22817) 22817 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 507/26  โดย งานฝ้าเพดาน และระบบไฟฟา้โรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง
อุปถัมภ ์ต.ส้าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

192,700              

 (22818) 22818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 โดย งานประตู-หน้าต่าง  ทาสีโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ ต.บางโปรง อ.
เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

130,000              

 (22819) 22819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 8 หอ้งเรียน โดย เปล่ียนหน้าต่าง พร้อมวงกบ  และเทพืน้ปกูระเบือ้งบ
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

100,000              

 (22820) 22820 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โดย ปกูระเบือ้งพืน้  พร้อมร้ือย้ายโรงเรียนอนุบาลวัดพชิัยสงคราม
 ต.ปากน้้า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

199,000              

 (22821) 22821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/26 และ สปช.405/26 โดย ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนคลองสองพีน่้อง
(ใจดีอุปถัมภ)์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

200,000              



     หนา้ที ่954

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22822) 22822 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 3 ชั้น 15 หอ้ง โดย เปล่ียนหน้าต่าง-วงกบ งานกระจก กรอบ

อลูมิเนียมพร้อมมุง้ลวดโรงเรียนวัดทอ้งคุ้ง ต .บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
150,000              

 (22823) 22823 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 โดย ถมทราย เทพืน้ คสล.โรงเรียนคลองมหาวงก์ ต.บางเมือง อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22824) 22824 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โดย เปล่ียนตาข่ายเหล็กรอบอาคารโรงเรียนวัดแค ต .ปากคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22825) 22825 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ โดย ปกูระเบือ้งโรงเรียนปอ้มพระ
จุลจอมเกล้า ต.แหลมฟา้ผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22826) 22826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 (ปรับปรุง) 4 ชั้น 15 หอ้ง โดย เปล่ียนระบบไฟฟา้แสงสว่าง
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22827) 22827 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณรอบโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ โดย งานก่ออิฐ  ฉาบปนู  งานเสา  งานทาสีโรงเรียน
คลองเสาธง ต.บางปใูหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

149,900              

 (22828) 22828 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  โดยท้ากันสาดหลังคาเมทลัชีตโรงเรียนคลองบางป ูต .บางป ูอ.
เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22829) 22829 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ โดยปรับปรุงหลังคาเมทลัชีท พร้อมมุงโรงเรียนบา้น
ขุนสมุทรไทย ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22830) 22830 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ โดยท้าหลังคาเมทลัชีท พร้อมมุงโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 
ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22831) 22831 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ โดยท้าปรับปรุงพืน้อาคารอเนกประสงค์  ร้ือย้ายพืน้เก่า  
และท้าพืน้ Epoxy โรงเรียนบา้นคลองหลวง ต.ทา้ยบา้น อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

199,300              

 (22832) 22832 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู โดยเปล่ียนฝ้าเพดาน  ฝาส้าเร็จรูป พืน้ไม้เนือ้แข็งส้าเร็จรูป งานเสาโรงเรียนพบิลู
ประชาบาล ต.บางปใูหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22833) 22833 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู 3 หลัง โดยถมทราย  เทคอนกรีต คสล . ปพูืน้ไม้เนือ้แข็ง พร้อมฝาส้าเร็จรูปโรงเรียน
วัดครุใน(ปตีะนีลานนทศึกษา) ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

149,300              

 (22834) 22834 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (ส้วม) โดยปกูระเบือ้งพืน้  งานประตู-สุขภณัฑ์ ทาสีโรงเรียนวัดปา่เกด ต.ทรง
คนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22835) 22835 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (ส้วม) โดยก่ออิฐ ฉาบปนู ทาสีโรงเรียนวัดใหญ่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระ
สมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

192,900              

 (22836) 22836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (ส้วม) แบบ 605/45 โดยปกูระเบือ้งพืน้ ผนัง  เปล่ียนประตูโรงเรียนวัดบาง
หญ้าแพรก ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22837) 22837 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงโรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประนุกูล) ต.ส้าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 200,000              
 (22838) 22838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 3 ชั้น 9 หอ้ง โดย ทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนวัดแพรกษา ต.

แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
200,000              

 (22839) 22839 ปรับปรุงหอ้งฝึกวิชาชีพ โดย ปรับพืน้ ถมทราย เทพืน้ คสล . ปกูระเบือ้ง  ก่อผนัง ฉาบปนู ทาสี ฝ้าเพดานพร้อม
ระบบไฟฟา้โรงเรียนวัดสุขกร ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22840) 22840 ปรับปรุงหอ้งเรียน โดย ปกูระเบือ้งผนังโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ต.บางปใูหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22841) 22841 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณรอบโรงเรียน โดย เทพืน้ คสล .  งานรางระบายน้้า คสล.พร้อมบอ่พกัโรงเรียนวัดคลอง
มอญ(บญัญัติราษฎร์บ้ารุง) ต.บา้นคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

99,900                

 (22842) 22842 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ โดยซ่อมแซมร้ัว  งานก่ออิฐ  งานปนู  และงานเทพืน้ คสล .โรงเรียน
วัดคู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

150,000              



     หนา้ที ่955

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22843) 22843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 และอาคารอเนกประสงค์ โดย เปล่ียนหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง พร้อมอุปกรณ์

 และทาสีโรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์) ต.บางพึง่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
100,000              

 (22844) 22844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.2/28  โดย งานไม้  งานตีผนังสมาร์ทบอร์ด  งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัด
ราษฎร์บ้ารุง ต.บางป ูอ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22845) 22845 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ โดย ถมทรายและเทพืน้ คสล .โรงเรียนวัดแหลมฟา้ผ่า ต.แหลมฟา้ผ่า
 อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22846) 22846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  โดย ทาสีภายนอก-ภายในโรงเรียนวัดบางนางเกรง ต.บางด้วน อ.
เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

100,000              

 (22847) 22847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28  โดย ทาสีหอ้งเรียน  และอาคารเรียน แบบ 017  โดย ทาสี เท
พืน้ คสล. และปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดบางโปรง ต .บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22848) 22848 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์ พร้อมจัดท้าปา้ยนิเทศ และหอ้งน้้า โรงเรียนวัดปณุหงัสนาวาส (ทพิย์สมบติั
บญุ-ชุ่มอุทศิ) ต.ส้าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22849) 22849 ปรับปรุงหอ้งเรียนและบริเวณโรงเรียน โดย บผุนังกันเสียง  งานเสาเข็ม คสล .ก่ออิฐ ฉาบปนู ทาสีภายใน งาน
ประตู โรงเรียนวัดด่านส้าโรง ต.ส้าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

199,900              

 (22850) 22850 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม 2 หลัง โดยเปล่ียนหลังคา ปกูระเบือ้งพืน้ เปล่ียนสุขภณัฑ์ ทาสี โรงเรียนคลองใหม่ ต .
แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22851) 22851 ซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหารและส้วม) โดย เปล่ียนหลังคา ประตู  ปกูระเบือ้ง และสุขภณัฑ์โรงเรียนวัด
บางน้้าผ้ึงนอก ต.บางน้้าผ้ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

100,000              

 (22852) 22852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โดยทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนวัดบางฝ้าย ต.บางหวัเสือ อ.
พระประแดง จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22853) 22853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 โดยงานทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนวัดศรีคงคาราม ต .นาเกลือ อ.พระ
สมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

100,000              

 (22854) 22854 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชุม (ปฏบิติัการ) อาคาร 3 และหอ้งน้้าในอาคาร 1 ชั้น 1 โดย ร้ือถอน ท้าฝ้าเพดาน ปู
กระเบือ้งพืน้พร้อมทาสี  และก่ออิฐ ฉาบปนู งานประตู งานปกูระเบือ้ง เคร่ืองสุขภณัฑ์    ติดกระจก  งานฝ้า ทาสี
 พร้อมงานไฟฟา้ โรงเรียนสพป.สมุทรปราการ เขต 1 ต.ปากน้้า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

300,000              

 (22855) 22855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โดย งานทาสี งานเหล็ก งานหลังคาเมทลัชีท พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดโยธิน
ประดิษฐ์ ต.ส้าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22856) 22856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก โดย ทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) ต.บางยอ
 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22857) 22857 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ โดย ถมทรยอัดแน่นโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ต .บางเมืองใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22858) 22858 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  โดย เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้า ประตู -หน้าต่างโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กล่ิน
อยู่อุปถัมภ)์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22859) 22859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและอเนกประสงค์ โดย เปล่ียนหลังคา เทพืน้ โรงเรียนคลองกระทุม่ราษฎร์อุทศิ
 ต.ส้าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22860) 22860 - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาอาคารเรียน แบบ 017 
และซ่อมแซมฝาผนังอาคารเรียนโรงเรียนปากคลองมอญ ต .ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

100,000              

 (22861) 22861 ทาสีภายนอกอาคารเรียน แบบพเิศษ 4 ชั้น (24 หอ้งเรียน)โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22862) 22862  - ทาสีภายนอก - ภายใน อาคารเรียน แบบ บทม.1โรงเรียนพรหมพกิุลทอง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ

200,000              



     หนา้ที ่956

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22863) 22863 - เปล่ียนฝาผนังอาคารเรียน และซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสุเหร่าบา้นไร่ ต .บางเสาธง อ.บางเสาธง 

จ.สมุทรปราการ
150,000              

 (22864) 22864  - ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช . 103/26
   และซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) ต.คลองด่าน อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22865) 22865 - ทาสีอาคารเรียน แบบ 017 และอาคารประกอบ 
โรงเรียนวัดลาดหวาย ต.บางเพรียง อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ

99,900                

 (22866) 22866  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
    อาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22867) 22867 - ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝ้าเพดาน พร้อมทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเคหะบางพลี (10 ป ีสปช.) ต.บางเสาธง อ.บางเสา
ธง จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22868) 22868  -ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอ้งสหกรณ์  และหอ้งสมุดโรงเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ต .บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
 จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22869) 22869 ปรับปรุง/ซ่อมแซม โรงอาหารโรงเรียนละมูลรอดศิริ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 100,000              
 (22870) 22870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดสีล้ง ต.คลองด่าน อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ 100,000              
 (22871) 22871 - ทาสีภายนอกภายใน อาคารเรียน แบบ สปช . 104/26โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ต.บางพลีน้อย อ.บางบอ่ จ.

สมุทรปราการ
150,000              

 (22872) 22872 - ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนคลองบางน้้าจืด ต .บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 200,000              
 (22873) 22873 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ต .บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 150,000              

 (22874) 22874 ปรับปรุง/ซ่อมแซม  เสาธงโรงเรียนคลองบา้นระกาศ ต .บา้นระกาศ อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ 100,000              
 (22875) 22875 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต .คลองด่าน อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ 100,000              

 (22876) 22876 ปรับปรุง/ซ่อมแซม โรงอาหารโรงเรียนคลองปลัดเปรียง ต .บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 150,000              
 (22877) 22877 ปรับปรุง/ซ่อมแซม บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ต .บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 150,000              

 (22878) 22878 ปรับปรุง/ซ่อมแซม  อาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนวัดราษฎร์บรูณะ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 200,000              
 (22879) 22879 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ ต.บางพลีน้อย อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ 100,000              

 (22880) 22880 ปรับปรุง/ซ่อมแซม พืน้อาคารเรียนโรงเรียนคลองบางกะสี ต .บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 150,000              
 (22881) 22881  - ปรับปรุง/ซ่อมแซม โรงอาหาร โรงเรียนวัดเสาธงนอก ต .บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 150,000              
 (22882) 22882 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนคลองพระยานาคราช ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ
100,000              

 (22883) 22883 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน โรงอาหารโรงเรียนวัดหวัคู้ ต .ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 150,000              
 (22884) 22884 ปรับปรุง/ซ่อมแซม  สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดบางพลีน้อย ต .บางพลีน้อย อ.บางบอ่ จ.

สมุทรปราการ
150,000              

 (22885) 22885 ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอ้งเรียน
ปรับปรุง/ซ่อมแซม  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนตลาดคลองสวน ต .คลองสวน อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ

100,000              

 (22886) 22886 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ ต.บางบอ่ อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ 150,000              
 (22887) 22887 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า ต .เปร็ง อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ 150,000              



     หนา้ที ่957

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22888) 22888 ปรับปรุง/ซ่อมแซม  อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดบา้นระกาศ ต .บา้นระกาศ อ.บางบอ่ จ.

สมุทรปราการ
150,000              

 (22889) 22889 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนคลองบางแก้ว ต .บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 200,000              

 (22890) 22890 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ต .บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 200,000              
 (22891) 22891 ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนวัดนาคราช ต .บางพลีน้อย อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ 100,000              
 (22892) 22892 ปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนคลองบางกระบอื

 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
200,000              

 (22893) 22893 ปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดหนามแดง ต .
บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22894) 22894 ปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ต .
ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22895) 22895 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ใหเ้อื้อต่อการ
เรียนรู้ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22896) 22896 ปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดสุคันธาวาส ต .
บางบอ่ อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22897) 22897 ปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียน
วัดโคธาราม ต.บางเพรียง อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ

100,000              

 (22898) 22898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดสร่างโศก ต .คลองด่าน อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ 150,000              
 (22899) 22899 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ต .คลองด่าน อ.บางบอ่ จ.

สมุทรปราการ
200,000              

 (22900) 22900 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนคลองบางกะอี่ ต .บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 150,000              
 (22901) 22901 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ต .บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ
200,000              

 (22902) 22902 ปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อม ถนน และบรรยากาศ
ภายในโนงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดนิยมยาตรา ต .คลองนิยมยาตรา อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ

149,600              

 (22903) 22903 ปรับปรุง/ซ่อมแซม  เสา ร้ัวโรงเรียนวัดบางเพรียง ต.บางเพรียง อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ 150,000              
 (22904) 22904 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.

สมุทรปราการ
200,000              

 (22905) 22905 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนคลองกันยา ต .บางบอ่ อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ 150,000              
 (22906) 22906 - ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอ้งพเิศษ อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร ต .คลองด่าน อ.บาง

บอ่ จ.สมุทรปราการ
100,000              

 (22907) 22907 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  โรงเรียนคลองหลุมลึก ต .บางบอ่ อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ 150,000              
 (22908) 22908 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนวัดบวัโรย ต .บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 150,000              
 (22909) 22909 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดกาหลง ต .เปร็ง อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ 100,000              
 (22910) 22910 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนหนองงูเหา่ศาสตร์ประเสริฐ ต .บางโฉลง อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ
150,000              

 (22911) 22911 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ต .บา้นระกาศ อ.บางบอ่ จ.
สมุทรปราการ

150,000              



     หนา้ที ่958

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22912) 22912 - ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

   และปรับปรุง/ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภาย
   ในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนการสอน โรงเรียนบา้นทอ้งคุ้ง ต .คลองด่าน อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22913) 22913 ปรับปรุง/ซ่อมแซม  อาคารส้านักงานเขต และปรับปรุง/ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในส้านักงาน
เขต สพป.สมุทรปราการ เขต 2โรงเรียนสพป.สมุทรปราการ เขต 2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

300,000              

 (22914) 22914 ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอ้งพเิศษ หอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนคลองลาดกระบงั ต .ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 150,000              

 (22915) 22915 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ โรงฝึกงาน
แบบ กรมสามัญ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

150,000              

 (22916) 22916 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ
อาคารเรียน แบบ 105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.
สมุทรปราการ

200,000              

 (22917) 22917 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อ
ต่อการ เรียนรู้โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

193,000              

 (22918) 22918 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อ
ต่อการ เรียนรู้โรงเรียนวัดบางบอ่ ต.บางบอ่ อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ

200,000              

 (22919) 22919 ปกูระเบือ้งกระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บา้นบางแก้ว) ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.
สมุทรสงคราม

150,000              

 (22920) 22920 ติดต้ังเหล็กดัดประตู หน้าต่าง ประตูเหล็กม้วน รางรับน้้าฝน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาหอ้งน้้าโรงเรียนวัดน้อยแสง
จันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

100,000              

 (22921) 22921 เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดสวนแก้ว ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 100,000              
 (22922) 22922 เปล่ียนไม้ฝา เชิงชาย ขัดพืน้ทาน้้ามันโรงเรียนวัดบางขันแตก(บ้าเพญ็อยู่รังสฤษด์ิ) ต.บางขันแตก อ.เมือง

สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
100,000              

 (22923) 22923 ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นฉู่ฉี่ ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 100,000              
 (22924) 22924 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทศิ) ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 100,000              
 (22925) 22925 ปกูระเบือ้งพืน้ เปล่ียนรางน้้าฝน เทพืน้ ค .ส.ล.โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) ต.บางขันแตก 

อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
100,000              

 (22926) 22926 ขัดพืน้ทาน้้ามันเคลือบแข็งโรงเรียนบา้นยายแพง(พศิผ่องประชานุสรณ์) ต.ยายแพง อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม 100,000              

 (22927) 22927 เปล่ียนฝาไม้พร้อมเคร่า ทาสีโรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม 100,000              
 (22928) 22928 ขัดพืน้ทาน้้ามันเคลือบแข็งโรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม 150,000              
 (22929) 22929 เปล่ียนไม้ฝา ไม้แป  ทาสี โรงเรียนวัดทา้ยหาด(พลอยเจียเส็ง) ต.ทา้ยหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 100,000              

 (22930) 22930 ขัดพืน้ทาน้้ามีนโรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) ต.บางสะแก อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม 100,000              
 (22931) 22931 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองบางกก ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 150,000              
 (22932) 22932 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข ต .บา้นปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 100,000              
 (22933) 22933 ปพูืน้กระเบือ้ง ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง โรงเรียนบา้นคลองสมบรูณ์ ต .แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 150,000              

 (22934) 22934 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 150,000              



     หนา้ที ่959

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22935) 22935 ปกูระเบือ้งพืน้ ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง ประตู ติดต้ังประตู หน้าต่างบานเล่ือน ประตูเหล็กม้วน ทาสีโรงเรียนบา้น

ตะวันจาก ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
150,000              

 (22936) 22936 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง เปล่ียนฝ้าเพดาน ปรับปรุงหอ้งวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) ต.ปลาย
โพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

150,000              

 (22937) 22937 เปล่ียนฝาไม้พร้อมเคร่าไม้เนือ้แข็ง ทาสีโรงเรียนบา้นเขตเมือง ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 150,000              

 (22938) 22938 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นลาดใหญ่ ต .ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 100,000              
 (22939) 22939 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดสาธุชนาราม (สินประชานุกูล) ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 150,000              
 (22940) 22940 เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด ขัดพืน้ทาน้้ามันเคลือบแข็ง ทาสี เปล่ียนโถส้วมโรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทศิ) ต.บางยี่รงค์

 อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม
100,000              

 (22941) 22941 ทาสี เปล่ียนรางรับน้้าฝนโรงเรียนบา้นลาดใหญ่สามัคคี ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 150,000              
 (22942) 22942 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบรูณ์วงศ์) ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 150,000              
 (22943) 22943 มุงหลังคากระเบือ้ง ติดต้ังฝากันแดด ตาตาช่องลม ทาสีโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม ต .บางจะเกร็ง อ.เมือง

สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
150,000              

 (22944) 22944 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 100,000              
 (22945) 22945 เปล่ียนฝ้าเพดาน เคร่าไม้ยาง รางรับน้้าฝนสังกะสีโรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที ่70) ต.บา้นปรก อ.เมือง

สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
100,000              

 (22946) 22946 เปล่ียนรางรับน้้าฝน ทาสีโรงเรียนศาลจ้าวอาม้า ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม 100,000              
 (22947) 22947 เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 100,000              
 (22948) 22948 เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนทปีงักรวิทยาพฒัน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภฯ์ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 150,000              
 (22949) 22949 ติดต้ังตะแกรงตาข่าย บูท๊บานพบัประตูโรงเรียนบา้นบางบอ่ ต .บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 100,000              

 (22950) 22950 ทาสีน้้ามันโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบ้ารุงวิทย์) ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 100,000              
 (22951) 22951 ปกูระเบือ้งพืน้โรงอาหาร ปรับปรุงหอ้งน้้าโรงเรียนวัดมณีสรรค์ (ไสวประชานุสรณ์) ต.ทา่คา อ.อัมพวา จ.

สมุทรสงคราม
100,000              

 (22952) 22952 ติดต้ังหลังคากันแดดเมทลัชีทโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ต.บา้นปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม
 จ.สมุทรสงคราม

100,000              

 (22953) 22953 ทาสีอาคารเรียน ป. ขโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 100,000              
 (22954) 22954 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียนโรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) ต.จอมปลวก อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม 150,000              
 (22955) 22955 ทาสีน้้าอเครีลิคโรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 147,000              

 (22956) 22956 เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 100,000              
 (22957) 22957 ปรับปรุงหลังคากันแดดโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ต .แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 200,000              
 (22958) 22958 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตรโรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) ต.ลาดใหญ่ อ.

เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
100,000              

 (22959) 22959 ปรับปรุงหลังคาบงัแดดเมทลัชีลโรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพทิยาคาร) ต.บางแค อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม

100,000              

 (22960) 22960 ทาสีโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 150,000              
 (22961) 22961 ทาสีโรงเรียนวัดส่ีแยกราษฎร์บ้ารุง ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 150,000              
 (22962) 22962 เปล่ียนรางรับน้้าฝน ทาสีโรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสะอาดราษฎร์นุกูล) ต.กระดังงา อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม 100,000              



     หนา้ที ่960

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22963) 22963 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ประตูพวีีซี ปกูระเบือ้งเคลือบพืน้ บกุระเบือ้งผนัง ทาสี ท้าร้ัวลวดหนามโรงเรียนบา้นราง

หา้ต้าลึง(สายบญุเรืองราษฎร์รังสรรค์) ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม
100,000              

 (22964) 22964 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 6 เมตรโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่า้บญุรอดชนูทศิ) ต.ทา่คา อ.
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

150,000              

 (22965) 22965 ปรับปรุงพืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 150,000              
 (22966) 22966 ปรับปรุงส้วม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้า ประตูพวีีซี โถส้วม ไม้เชิงชาย ปพูืน้กระเบือ้ง ผนังบกุระเบือ้งเคลือบ 

ทาสี เปล่ียนอ่างล้างหน้า ถังบ้าบดัน้้าเสีย ทอ่พวีีซี ทอ่น้้าดีโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ต .แม่กลอง อ.เมือง
สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

200,000              

 (22967) 22967 ปรับปรุงถนนคอนกรีต ถมสนามโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ต.โรงหบี อ.บางคนท ีจ.
สมุทรสงคราม

100,000              

 (22968) 22968 ปรับหลังทางเดินระหว่างอาคารโรงเรียนวัดปราโมทย์(พศิสะอาดราษฎร์อ้ารุง) ต.บา้นปราโมทย์ อ.บางคนท ีจ.
สมุทรสงคราม

100,000              

 (22969) 22969 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) ต.บา้นปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 150,000              
 (22970) 22970 ปรับปรุงโครงหลังคาเมทลัชีล รางน้้าแสตนเลส เทพืน้ ค .ส.ล. ก่อผนังฉาบปนู มุงหลังคากระเบือ้งโรงเรียนวัดแก่น

จันทน(์จันทร์ เอียง ทบัทมิราษฎร์บ้ารุง) ต.บางพรม อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม
150,000              

 (22971) 22971 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม

100,000              

 (22972) 22972 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดบางคนทใีน(วามโกประชานุกูล) ต.บางคนท ีอ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม 100,000              
 (22973) 22973 ปรับปรุงบา้นพกัครู เปล่ียนเสาตอม่อ หนิคลุกปรับพืน้ เปล่ียนไม้ฝาพร้อมโครงเคร่าไม้เนือ้แข็ง บานพบั มือจับ 

กลอน ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งน้้า ผนังบกุระเบือ้งเคลือบ เปล่ีวนบานประตูพวีีซี โถ้ส้วม ฝักบวั ถังน้้าหนิขัด ถังบ้าบดั
น้้าเสีย  ก่อผนังฉาบปนูเรียบ ทาสี เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนอนุบาลบางคนที (วัดเกาะใหญ่เล้ียงล้อมอนุกูล)
 ต.กระดังงา อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม

150,000              

 (22974) 22974 ขัดพืน้ทาน้้ามันอาคารเศรษฐกิจพอเพยีง เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนสพป.สมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง
สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

300,000              

 (22975) 22975 โรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นชายทะเลกาหลง ต .กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 100,000              
 (22976) 22976 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเจริญสุข ต.อ้าแพง อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 100,000              
 (22977) 22977 โรงอาหาร ปรับปรุงเคาน์เตอร์ สนามเด็กเล่น ท้ารางน้้า ถมดินโรงเรียนวังนกไข่ ต .หนองนกไข่ อ.กระทุม่แบน จ.

สมุทรสาคร
100,000              

 (22978) 22978 โรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นด้าเนินสะดวก (กิมล้ีมณีฉาย) ต.สวนส้ม อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 100,000              
 (22979) 22979 หอ้งคอมพวิเตอร์ เปล่ียนบานประตูกระจก เปล่ียนฝ้า ทาสี ติดเหล็กดัดประตูโรงเรียนบา้นทอ้งคุ้ง ต .ทา่เสา อ.

กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร
100,000              

 (22980) 22980 อาคารเรียนแบบ 017 ปพูืน้กระเบือ้ง ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดเกาะ(ส้าลีราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.บา้น
เกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

100,000              

 (22981) 22981 โรงอาหาร เทพืน้คอนกรีต ส้วม เปล่ียนโถส้วมแบบนัง่ราบโรงเรียนบา้นสันดาบ ต .โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร

100,000              

 (22982) 22982 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ทาสีโรงเรียนวัดวิสุทธาราม ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 100,000              
 (22983) 22983 อาคารเรียน แบบ 015 ทาสีโรงเรียนทา้นบแพว้ ต.ยกกระบตัร อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 100,000              
 (22984) 22984 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นชายทะเลบางกระเจ้า ต .บางกระเจ้า อ.เมือง

สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
100,000              

 (22985) 22985 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 205 ซ่อมโครงสร้างหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นคลองส้าโรง ต .
สวนส้ม อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร

100,000              



     หนา้ที ่961

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (22986) 22986 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ซ่อมรางน้้าฝน พร้อมท้าทอ่น้้าลงโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ต .บางกระเจ้า อ.

เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
100,000              

 (22987) 22987 อาคารเรียนแบบ 017 และ อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ท้ารางน้้าฝนสังกะสีพร้อมทอ่รับน้้าฝนโรงเรียนบา้น
รางสายบวั ต.คลองตัน อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร

100,000              

 (22988) 22988 อาคารเรียนแบบ ป1ข/2521 ทาสีโรงเรียนวัดน่วมกานนท ์ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 99,500                
 (22989) 22989 สนาม ปรับพืน้หนิคลุกโรงเรียนวัดบางน้้าวน(รอดพทิยาคม) ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 100,000              
 (22990) 22990 อาคารเรียนแบบ 017 เปล่ียนฝาผนังโรงเรียนวัดชีผ้าขาว ต.ทา่จีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 100,000              
 (22991) 22991 ปรับสภาพแวดล้อม ถมดินลูกรังและหนิคลุกโรงเรียนเมืองสมุทรสาคร ต .บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.

สมุทรสาคร
100,000              

 (22992) 22992 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ทาสีโรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บา้รุง ต .อ้าแพง อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 100,000              

 (22993) 22993 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นชายทะเลโคกขามมิตรภาพที ่95 ต.โคกขาม อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

100,000              

 (22994) 22994 บา้นพกัครู เปล่ียนฝ้า เปล่ียนผนังโรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพทิยาคาร) ต.บางยาง อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร 100,000              

 (22995) 22995 อาคารเรียนไม้ 2 ชั้น แบบ 015 ทาสี
โรงเรียนบา้นวังจรเข้ ต.หลักสาม อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (22996) 22996 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้อาคารโรงเรียนบา้นทา่ทราย ต .ทา่ทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 150,000              

 (22997) 22997 อาคารประกอบ โรงอาหาร ปรับพืน้ ค .ส.ล.หนา 10 ซ.ม.โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพทิยาคาร) ต.บางยาง อ.
กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (22998) 22998 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดธรรมโชติ ต .โรงเข้ อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 150,000              
 (22999) 22999 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ,โรงอาหาร,สนามเด็กเล่น เปล่ียนบานประตู ลูกบดิ ทาสีโรงเรียนวัดชัยมงคล ต.ชัย

มงคล อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร
150,000              

 (23000) 23000 อาคารเรียนแบบ 017 เปล่ียนพืน้ไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม ต.หนองบวั อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 150,000              
 (23001) 23001 อาคารเรียน 015 ซ่อมเสาตอม่อโรงเรียนวัดโรงเข้ ต.โรงเข้ อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 150,000              
 (23002) 23002 อาคารเรียน แบบ สปช.017  ทาสีโรงเรียนวัดบางขุด ต.บา้นบอ่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 143,700              
 (23003) 23003 อาคารเรียน แบบ 015  ซ่อมพืน้อาคาร บานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นโรงเข้ ต.โรงเข้ อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 150,000              

 (23004) 23004 อาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดพนัธุวงษ ์ต .บา้นเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 150,000              
 (23005) 23005 อาคารเรียนแบบ ป 017  เปล่ียนฝาผนัง ขัดพืน้หอ้งโรงเรียนวัดปากบอ่(เหลืองราษฎร์บา้รุง) ต.ชัยมงคล อ.เมือง

สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
149,800              

 (23006) 23006 อาคารหอ้งสมุด อาหารโรงอาหาร  ปพูืน้กระเบือ้ง ถมดิน
ทาสีโรงเรียนบา้นโคก ต.พนัทา้ยนรสิงห ์อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23007) 23007 อาคารหอ้งสมุด เปล่ียนฝ้าเพดาน กระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดยกกระบตัร ต .ยกกระบตัร อ.บา้นแพว้ จ.
สมุทรสาคร

148,600              

 (23008) 23008 อาคารเรียนแบบ 105/29  ปพูืน้กระเบือ้ง อาคาร 2 หลัง
จ้านวน 5 หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นหนองหาดใหญ่ ต .บางน้้าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23009) 23009 อาคารอเนกประสงค์ กรมสามัญ 201/26 เปล่ียนประตูเหล็ก
หน้าต่าง เทพืน้คอนกรีต ทาสีโรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) ต.สวนส้ม อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23010) 23010 อาคารเรียน 2 ชั้น   ทาสีโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 150,000              



     หนา้ที ่962

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23011) 23011 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรี

พพิฒัน์ ต.บา้นแพว้ อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร
142,000              

 (23012) 23012 อาคารเรียน แบบ 105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดบางกระเจ้า ต .บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร

150,000              

 (23013) 23013 อาคารเรียน สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนเทพนรรัตน์ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 150,000              
 (23014) 23014 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข และอาคารประกอบ  ทาสี เปล่ียนประตู เปล่ียนพืน้ไม้อาคาร โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรม

ชายทะเล ต.พนัทา้ยนรสิงห ์อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
150,000              

 (23015) 23015 อาคารประกอบ โรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดกระโจมทอง ต .หลักสอง อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 149,600              
 (23016) 23016 อาคารประกอบ  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดศิริมงคล ต .บา้นเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 150,000              
 (23017) 23017 หอ้งเรียนพเิศษ ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ ์ต .ทา่จีน อ.เมือง

สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
150,000              

 (23018) 23018 อาคารเรียน หอ้งเรียนพเิศษ  เปล่ียนประตู ปรับพืน้ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 
ต.หลักสาม อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23019) 23019 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ทาสีโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บา้รุง ต.หลักสอง อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 150,000              
 (23020) 23020 อาคารเรียน อาคารเรือนไม้ 2 ชั้น เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปล่ังร่วมราษฎร์บ้ารุง) ต.โคกขาม

 อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
199,000              

 (23021) 23021 อาคารเรียน 017 หอ้งเรียนพเิศษ  ทาสี เปล่ียนประตู หน้าต่าง ขัดพืน้โรงเรียนบา้นดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่น
สุวรรณ) ต.หนองสองหอ้ง อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23022) 23022 ร้ัวรอบโรงเรียน  หล่อคานทบัร้ัวเดิม ท้าร้ัวลวดหนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) ต.บา้นแพว้ อ.
บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23023) 23023 สนามอเนกประสงค์  ลงหนิคลุก เทคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบา้นไร่ (ประชานุกูล) ต.พนัทา้ยนรสิงห ์อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23024) 23024 อาคารส้านักงาน เปล่ียนกระเบือ้งคลังคา ทาสี เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหนองนกไข่ ต .หนองนกไข่ อ.กระทุม่
แบน จ.สมุทรสาคร

149,700              

 (23025) 23025 บา้นพกัครู  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน ราวบนัได ขัดพืน้ เปล่ียนพืน้ไม้ ผนังก่ออิฐโรงเรียนวัดหนองสอง
หอ้ง(สายชนูปถัมภ์) ต.หนองสองหอ้ง อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23026) 23026 อาคารประกอบ ลานอเนกประสงค์   ถมทราย เทพืน้ โรงเรียนบา้นคลองตัน ต .เกษตรพฒันา อ.บา้นแพว้ จ.
สมุทรสาคร

100,000              

 (23027) 23027 อาคารเรียนสร้างเอง ขัดพืน้ไม้ ลงแลคเกอร์โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บา้รุง ต .เกษตรพฒันา อ.บา้นแพว้ จ.
สมุทรสาคร

146,900              

 (23028) 23028 อาคารเรียน อาคารประกอบ แบบสร้างเอง ถมทราย ผนังก่อคอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนบานประตู ฉาบปนู
โรงเรียนบา้นบางปิง้ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23029) 23029 ถนนรอบอาคาร ด้านหน้าโรงจอดรถ  เทพืน้ ค .ส.ล. โรงเรียนวัดปจัจันตาราม ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร

150,000              

 (23030) 23030 ร้ัวโรงเรียน  ซ่อมฐานรากตอกเสาเข็มโรงเรียนบา้นคลองซ่ือ ต .บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 150,000              
 (23031) 23031 อาคารอเนกประสงค์  ถมดิน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนทปีงักรวิทยาพฒัน์ (วัดสุนทรสถิต) ต.อ้าแพง อ.บา้นแพว้ จ.

สมุทรสาคร
150,000              

 (23032) 23032 บา้นพกัครู แบบสามัญ  เปล่ียนไม้ฝา ไม้พืน้ ฝ้าเพดาน บานหน้าต่าง บานประตูโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ต .
ทา่จีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23033) 23033 อาคารเรียน แบบ 105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ ์ต .โรงเข้ อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 150,000              



     หนา้ที ่963

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23034) 23034 ร้ัวโรงเรียน  เทปนู  ทาสีโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ต.แคราย อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร 150,000              
 (23035) 23035 อาคารเรียน แบบ 017 2 ชั้น 6 หอ้งเรียน  กั้นฝาผนัง ยกระดับพืน้ เปล่ียนฝ้าเพดาน เสาไม้ กระเบือ้งหลังคา ทาสี

 โรงเรียนบา้นอ้อมโรงหบี ต.บา้นเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
150,000              

 (23036) 23036 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง  ร้ือถอนฝาไม้ ปรับพืน้ ทาสี
เปล่ียนประตูเหล็กม้วนโรงเรียนวัดเจ็ดร้ิว ต.เจ็ดร้ิว อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23037) 23037 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  เปล่ียนฝ้าเพดาน รางน้้าฝน โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ต.บางหญ้าแพรก อ.
เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23038) 23038 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ,  หอ้งน้้า ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนโถส้วม อ่างล้างหน้า กระเบือ้งบผุนังโรงเรียน
วัดบางหญ้าแพรก ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23039) 23039 อาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ต .บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 150,000              

 (23040) 23040 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 2 หลัง ทาสีโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ต.คอกกระบอื อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร

200,000              

 (23041) 23041 อาคารเรียน แบบ 105/29 ทาสีโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 200,000              
 (23042) 23042 อาคารเรียน แบบเทศบาล 4 ชั้น อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนวัดศรีเมือง ต.ทา่ทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.

สมุทรสาคร
200,000              

 (23043) 23043 อาคารแบบ สปช.2/28 ร้ือถอนช่องระบายอากาศ เปล่ียนตะแกรงลวดตาข่ายโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ต .
มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

200,000              

 (23044) 23044 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสี โรงเรียนอนุบาลบา้นแพว้(วันครู2500) ต.หลักสาม อ.บา้นแพว้ จ.
สมุทรสาคร

200,000              

 (23045) 23045 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนกระจกหน้าต่างโรงเรียนบา้นคลองแค ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่แบน จ.
สมุทรสาคร

200,000              

 (23046) 23046 ร้ัวโรงเรียน คอนกรีตก่ออิฐฉาบ ร้ัวอัลลอย พร้อมทาสีโรงเรียนวัดศรีส้าราญราษฎร์บา้รุง ต .อ้อมน้อย อ.กระทุม่
แบน จ.สมุทรสาคร

190,800              

 (23047) 23047 อาคารเรียน พานาโซนิค เปล่ียนกรอบอลูมิเนียมหน้าต่าง กระจกสีเขียวใสโรงเรียนวัดราษฎร์บา้รุง ต .คลองมะเด่ือ
 อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร

200,000              

 (23048) 23048 อาคารเรียน แบบ สปช.004 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ต.อ้อมน้อย อ.
กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร

200,000              

 (23049) 23049 อาคารเรียนพเิศษ 3 ชั้น เปล่ียนหน้าต่าง ประตูโรงเรียนวัดคลองครุ ต.ทา่ทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 200,000              

 (23050) 23050 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปกูระเบือ้ง เทพืน้ลาน ค .ส.ล.โรงเรียนบา้นแครายเกษตรพนัธุ์พทิยาคาร ต .แคราย 
อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร

200,000              

 (23051) 23051 บริเวณรอบอาคารหลังคาโค้ง ถมหนิคลุก เทคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนวัดใหญ่บา้นบอ่ (บา้นบอ่ราษฎรบา้รุง) ต.
บา้นบอ่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

200,000              

 (23052) 23052 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้ง รางน้้าฝน โรงเรียนวัดนางสาว ต .ทา่ไม้ อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร 200,000              

 (23053) 23053 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28  ทาสีโรงเรียนวัดปอ้มวิเชียรโชติการาม ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 200,000              

 (23054) 23054 อาคารเรียนแบบวัดมหาบศุย์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสวนหลวง ต .สวนหลวง อ.กระทุม่แบน จ.
สมุทรสาคร

200,000              

 (23055) 23055 อาคารเรียน สปช.2/28 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ ต.บางน้้าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 200,000              



     หนา้ที ่964

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23056) 23056 ถนนและทางเดินบริเวณโรงเรียน  เทพืน้คอนกรีตเสริมเล็กโรงเรียนบา้นดอนไก่ดี ต .ดอนไก่ดี อ.กระทุม่แบน จ.

สมุทรสาคร
200,000              

 (23057) 23057 อาคารเรียน แบบ สปช.017  ปรับพืน้อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดบางปิง้ (บริษทัเกลือไทยสงเคราะห์) 
ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23058) 23058 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 195,900              

 (23059) 23059 บริเวณรอบอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ท้าขอบคันหนิคอนกรีต ท้าพืน้ทางเทา้โรงเรียนวัดบางปลา ต .บาง
ปลา อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

200,000              

 (23060) 23060 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดทา่เสา ต .ทา่เสา อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร 200,000              
 (23061) 23061 อาคารเรียนแบบ ป 019 ซ่อมฝาผนัง เปล่ียนไม้ฝาเฌอร่า โรงเรียนบา้นนาโคก(นาเกลือสัมพนัธ์) ต.นาโคก อ.

เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
100,000              

 (23062) 23062 อาคารเรียน แบบ 518 หอ้งเรียนพเิศษ  กั้นหอ้ง ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดหนองบวั ต .
หนองบวั อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23063) 23063 ทางเดินหลังอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ถมทราย คอนกรีตบล๊อคปพูืน้โรงเรียนบา้นปลายคลองน้อย ต .ทา่เสา
 อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23064) 23064 ร้ัวคอนกรีต เปล่ียนทอ่นล่างเปน็อิฐด้านบนเปน็ไม้ฐานรากตอกเสาเข็มโรงเรียนวัดบางพลี ต.บางโทรัด อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

100,000              

 (23065) 23065 อาคารเรียนแบบป.1 ข      ซ่อมงานผนัง เปล่ียนไม้ฝาเฌอร่าโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ต .นาโคก อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

100,000              

 (23066) 23066 อาคารเรียน แบบ ปสช.2/28 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบางน้า้จืด ต .บางน้้าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร

200,000              

 (23067) 23067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสภาพแวดล้อมโรงเรียนสพป .สมุทรสาคร ต.ทา่ทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร

300,000              

 (23068) 23068 อาคารเรียนแบบสร้างเองและโรงอาหาร ทาสี ซ่อมร้ัวสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดนาขวาง ต .กาหลง อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

100,000              

 (23069) 23069 อาคารเรียนและอาคารประกอบ กั้นหอ้ง เปล่ียนเหล็กดัดหน้าต่าง เปล่ียนประตู มุง้ลวด ซ่อมบนัไดโรงเรียนวัดทา่
กระบอื(ทา่กระบอืพทิยาคาร) ต.บางยาง อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร

150,000              

 (23070) 23070 อาคารเรียนแบบ พ 017 เปล่ียนหน้าต่าง รางน้้า กระเบือ้ง ฝ้าเพดาน ประตู ปพูืน้กระเบือ้ง ถังเก็บน้้า บนัได
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงหอ์นุสรณ์) ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

148,300              

 (23071) 23071 อาคารเรียนแบบ 008 ซ่อมเสาตอม่อ 25 ต้นโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร

150,000              

 (23072) 23072 อาคารเรียนแบบ 017 ทาสีโรงเรียนวัดใต้บา้นบอ่ ต.บา้นบอ่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 150,000              
 (23073) 23073 บา้นพกัครู เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ผนังไม้ กระเบือ้งปพูืน้โรงเรียนบา้นคลองหลวง ต .อ้าแพง อ.บา้นแพว้ จ.

สมุทรสาคร
150,000              

 (23074) 23074 อาคารเรียนแบบ ป.1ก จ้านวน 4 หอ้งเรียน เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) อาคารเรียนแบบ ป.1 ก 
จ้านวน 3 หอ้งเรียน เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนบา้นวังบรูพา ต.วังน้้าเย็น อ.วังน้้าเย็น จ.
สระแก้ว

150,000              

 (23075) 23075 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนหลังคา
กระเบือ้งเปน็แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบา้นคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

150,000              



     หนา้ที ่965

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23076) 23076 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (หลังที1่) เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (หลังที ่2) 

เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนบา้นแก้ง ต.บา้นแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
150,000              

 (23077) 23077 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) เปล่ียนไม้ปดิลอนกระเบือ้ง เปล่ียนเชิงชายไม้
เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นเนินสายฝน (แหลมทอง) ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

150,000              

 (23078) 23078 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นคลองน้้าใส ต .โคกปีฆ่้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

150,000              

 (23079) 23079 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก (หลังที ่2) เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีน้้าอะครีลิคฝ้า
เพดานโรงเรียนบา้นทุง่หนิโคน ต .สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

150,000              

 (23080) 23080 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) เปล่ียนเชิงชาย เปล่ียนไม้ปดิลอน
กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นน้้าซับเจริญ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

150,000              

 (23081) 23081 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนไม้ปดิ
ลอนกระเบือ้ง เปล่ียนรางน้้า เปล่ียนทอ่รับน้้าฝนโรงเรียนบา้นเขาเล่ือม ต .ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

150,000              

 (23082) 23082 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนไม้ปดิ
ลอนกระเบือ้ง เปล่ียนรางน้้า เปล่ียนทอ่รับน้้าฝนโรงเรียนบา้นเขาดิน ต .คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

150,000              

 (23083) 23083 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข จ้านวน 4 หอ้งเรียน  เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์)  เปล่ียนจันทนั เปล่ียนฝา
ผนัง เปล่ียนกระทงยึดผนัง เปล่ียนพืน้ ทาสีผนังภายในและภายนอก อาคารเรียนแบบ ป .1 ข จ้านวน 5 หอ้งเรียน
 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง เปล่ียนจันทนั เปล่ียนฝาผนัง เปล่ียนกระทงยึดผนัง เปล่ียนพืน้โรงเรียนเขาสิงโต ต .บา้น
แก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

150,000              

 (23084) 23084 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก จ้านวน 2 หอ้งเรียน เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์)  อาคารเรียนแบบ ป.1 ก 
จ้านวน 3 หอ้งเรียน เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง โรงเรียนบา้นทา่ตาสี ต.
ตาหลังใน อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

150,000              

 (23085) 23085 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนบา้นหนองสมบรูณ์ ต.คลองหนิปนู อ.วัง
น้้าเย็น จ.สระแก้ว

100,000              

 (23086) 23086 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) เปล่ียนรางน้้า เปล่ียนทอ่รับน้้าฝน 
เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเขาสามสิบ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

100,000              

 (23087) 23087 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังยาง ต .ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 100,000              

 (23088) 23088 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์)  เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนไม้ปดิลอน
กระเบือ้งโรงเรียนบา้นด่านชัยพฒันา ต.ทุง่มหาเจริญ อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

100,000              

 (23089) 23089 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) เปล่ียนแปรไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง
 ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นคลองคันฉอ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000              

 (23090) 23090 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก  เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์)  เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้งแข็งเปน็ไม้ส้าเร็จรูป 
โรงเรียนบา้นใหม่ถาวร ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000              

 (23091) 23091 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) โรงเรียนบา้นใหม่สระบรีุ ต.ตาหลังใน อ.วังน้้า
เย็น จ.สระแก้ว

100,000              

 (23092) 23092 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) เปล่ียนรางน้้าโรงเรียนบา้นแก่งสีเสียด 
ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000              

 (23093) 23093 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก  เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์)  เปล่ียนแปรไม้เนือ้แข็ง โรงเรียนบา้นคลองบหุร่ี
 ต.ทา่เกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000              



     หนา้ที ่966

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23094) 23094 อาคารเรียนแบบสร้างเอง  ติดต้ังฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดาน ก่อผนังคอนกรีต พร้อมฉาบเรียบ ทาสีน้้าอะครีลิคโรง

เรียนบา้นเนินผาสุก ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
100,000              

 (23095) 23095 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นซับมะนาว ต.หนองหว้า อ.เขา
ฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

200,000              

 (23096) 23096 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน ปดิผนังช่องลมลวดตาข่ายด้วยยิบซ่ัมบอร์ด ทาสีน้้าอะครีลิค
ผนังหอ้งเรียน ก่อนผนังคอนกรีตพร้อมฉาบ เปล่ียนหน้าต่างเหล็กเปน็หน้าต่างกระจกบานเล่ือน กรอบอลูมิเนียม 
(พร้อมอุปกรณ์) เปล่ียนประตูไม้เปน็ประตูกระจกบานเล่ือน กรอบอลูมิเนียม (พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนบา้นหนิกอง
 ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

150,000              

 (23097) 23097 อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) เปล่ียนหน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์) อาคาร
อเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกน้อย ต .วังทอง อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว

150,000              

 (23098) 23098 อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์)  เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนฝ้าเพดาน
 ทาสีน้้าอะครีลิคภายนอกและภายในหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นคลองอุดม ต .วังทอง อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว

100,000              

 (23099) 23099 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ร้ือฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว เปล่ียนฝ้าเพดาน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ต.
สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

200,000              

 (23100) 23100 อาคารเรียนแบบ 008 เปล่ียนผนังไม้เนือ้แข็งเปน็ผนังไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขา
ฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

200,000              

 (23101) 23101 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็งเปน็ไม้เลียบแบบไม้ ภายในหอ้งเรียน เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็งเปน็พืน้
ไม้เลียบแบบไม้บริเวณระเบยีงทางเดินอาคารเรียน เปล่ียนไม้แปรโรงเรียนชุมชนบา้นตาหลังใน ต.ตาหลังใน อ.วัง
น้้าเย็น จ.สระแก้ว

150,000              

 (23102) 23102 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็งเปน็พืน้ไม้อัดซีเมนต์ เปล่ียนผนังไม้เนือ้แข็งเปน็ผนังไม้อัดซีเมนต์
โรงเรียนบา้นพระเพลิง ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

200,000              

 (23103) 23103 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนฝาไม้ยาง เปล่ียนลูกต้ังกั้นหอ้งไม้ยางโรงเรียนบา้นคลองหนิปนู ต .คลองหนิปนู อ.
วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

150,000              

 (23104) 23104 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ เปล่ียนพืน้ไม้ เปล่ียนตง  เปล่ียนราวลูกกรง เปล่ียนลูกต้ังลูกกรง เปล่ียนไม้มอบ 
โรงเรียนบา้นเนินสวนอ้อย ต.ศาลาล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000              

 (23105) 23105 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง โรงเรียนบา้นคลอง
ผักขม ต.ทา่แยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

150,000              

 (23106) 23106 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสีอะครีลิคฝ้าเพดาน เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง  อาคารเรียนแบบ 
สปช.102/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีอะครีลิคฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองสิบสาม ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.
สระแก้ว

150,000              

 (23107) 23107 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 150,000              
 (23108) 23108 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหน้าสถานี ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 150,000              
 (23109) 23109 อาคารเรียนแบบ 008  ลดรายการ ติดต้ังฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นส่ีแยก ต .สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 150,000              
 (23110) 23110 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบะขมิน้(วัชระอนุสรณ์) ต.โคกปีฆ่้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.

สระแก้ว
100,000              

 (23111) 23111 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่ช้าง ต.ศาลาล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 100,000              
 (23112) 23112 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก  ร้ือถอนฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีน้้าอะครีลิคฝ้าเพดาน  อาคารเรียนแบบ สปช.

102/26 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนบวัเชิงผนังไม้ส้าเร็จรูป  ทาสีน้้ามันบวัเชิงผนังไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นภเูงิน ต.
พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

100,000              



     หนา้ที ่967

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23113) 23113 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นพรสวรรค์ ต.ทุง่มหาเจริญ อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว 100,000              

 (23114) 23114 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนธรรมยานประยุต ต.สระขวัญ อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000              

 (23115) 23115 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีน้้าอรีลิคภายนอกและภายในอาคารเรียน โรงเรียนซับเกษม
วังชุมทอง ต.วังใหม่ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว

100,000              

 (23116) 23116 อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ติดต้ังฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองขี้เหน็ ต .โคกปีฆ่้อง อ.เมืองสระแก้ว
 จ.สระแก้ว

150,000              

 (23117) 23117 อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปล่ียนฝ้าเพดาน ติดต้ังหน้าต่างกระจกบานเล่ือน กรอบอลูมิเนียม (พร้อมอุปกรณ์)  
กั้นหอ้งโดยใช้กระจก พร้อมประตูเข้าออก กรอบอลูมิเนียม ( พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา ต.
ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

100,000              

 (23118) 23118 อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกิโลสาม ต.ทา่แยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 100,000              
 (23119) 23119 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนประตู  โรงเรียนบา้นเขาน้อยสามัคคี ต .หนอง

หว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
150,000              

 (23120) 23120 อาคารหอ้งสมุด (แบบสร้างเอง)  เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีอะครีลิคภายในและภายนอก ก่อผนังคอนกรีต โรงเรียน
บา้นศาลาล้าดวน ต.ศาลาล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

150,000              

 (23121) 23121 อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์)  เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนฝ้าเพดาน
 ทาสีน้้าอะครีลิคฝ้าเพดานโรงเรียนวังศรีทอง ต.วังใหม่ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว

100,000              

 (23122) 23122 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์)  เปล่ียนไม้แปรโรงเรียนบา้นเนินดินแดง ต.บา้น
แก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000              

 (23123) 23123 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) บา้นพกัครูแบบ สปช.303/28 เปล่ียน
หลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเขาตะกรุบพฒันา ต.
ทุง่มหาเจริญ อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

150,000              

 (23124) 23124 อาคารเรียนแแบบ ป.1 ก เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์)  เปล่ียนไม้แปรโรงเรียนบา้นหนองข่า ต.ศาลา
ล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000              

 (23125) 23125 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง ไม้ปัน้ลม ฝ้าเพดาน ไม้มอบฝ้าเพดาน เปล่ียนรางน้้า 
(พร้อมอุปกรณ์) ทาสีฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง ไม้ปัน้ลม เปล่ียนรางน้้า
 (พร้อมอุปกรณ์) ไม้มอบฝ้าเพดาน  เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นซับเจริญ ต.ทุง่มหาเจริญ อ.วังน้้า
เย็น จ.สระแก้ว

150,000              

 (23126) 23126 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลคลองหาด ต .คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 150,000              
 (23127) 23127 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นคลองเจริญ ต .หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 150,000              
 (23128) 23128 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก จ้านวน 2 หลัง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ 6 ต.วังน้้าเย็น อ.วังน้้า

เย็น จ.สระแก้ว
150,000              

 (23129) 23129 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 (หลังที ่2) ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ สปช .105/29 เปล่ียนประตู เปล่ียน
หน้าต่าง  เปล่ียนช่องแสงตะแกรงลวดเปน็กระจกโรงเรียนบา้นพรหมนิมิต ต .ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

150,000              

 (23130) 23130 อาคารเรียนแบบ  สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองมะละกอ ต .สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.
สระแก้ว

150,000              

 (23131) 23131 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวังจระเข้ ต.ทุง่มหาเจริญ อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว 150,000              



     หนา้ที ่968

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23132) 23132 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง (ชั้นล่างอาคารเรียน) ส้วมแบบ สปช.602/26 (หลังที ่1) ทาสีน้้า

อะครีลิคผนังภายนอกและภายใน ส้วมแบบ สปช .602/26 (หลังที ่2) ทาสีน้้าอะครีลิคผนังภายนอกและถายใน 
ส้วมแบบ สพฐ.4 ทาสีน้้าอะครีลิคผนังภายนอกโรงเรียนบา้นทพัหลวง ต .ตาหลังใน อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

150,000              

 (23133) 23133 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปพูืน้กระเบือ้งระเบยีงอาคารเรียน อาคารเรียนแบบ สปช .102/26 (หลังที ่1 ) ปพูืน้
กระเบือ้งระเบยีงอาคารเรียน อาคารเรียนแบบสปช .102/26 (หลังที ่2) ปพูืน้กระเบือ้งระเบยีงอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นใหม่ไทรทอง ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

150,000              

 (23134) 23134 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารอเนกประสงค์ (โรง
อาหาร) แบบสร้างเอง ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นหนองไทร ต .ศาลาล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000              

 (23135) 23135 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองผักหนาม ต .ตาหลังใน อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว 100,000              

 (23136) 23136 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังทอง ต .วังทอง อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว 100,000              
 (23137) 23137 อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ  สปช .102/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาดี ต .

ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
100,000              

 (23138) 23138 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ ต .โคกปีฆ่้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 100,000              
 (23139) 23139 อาคารเรียนแบบ ป.1ก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองส้าอางค์ ต .ศาลาล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 100,000              
 (23140) 23140 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง (หอ้งเรียน) ปพูืน้ทางเดินหน้าหอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งบนัไดขึ้น

อาคารเรียนโรงเรียนบา้นปา่ระก้า ต.ทา่แยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
100,000              

 (23141) 23141 อาคารเรียนแบบ ป.1ก ปพูืน้กระเบือ้งระเบยีงอาคารเรียน ทาสีน้้าอะครีลิคผนังอาคารเรียน อาคารเรียน (แบบ
สร้างเอง) ปพูืน้กระเบือ้งระเบยีงอาคารเรียน ทาสีน้้าอะครีลิคผนังอาคารเรียนโรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง ต .โคกปี่
ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000              

 (23142) 23142 อาคารอเนกประสงค์แบบ312 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ ป .1 ก เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์)
โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี ต.คลองหนิปนู อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

150,000              

 (23143) 23143 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก (หลังที ่1) เปล่ียนประตู (พร้อมอุปกรณ์)เปล่ียนหน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์) อาคารเรียน
แบบ ป.1 ก (หลังที ่2) เปล่ียนหน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์) อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 (หลังที ่1) เปล่ียนประตู 
(พร้อมอุปกรณ์) อาคารเรียนแบบ 008 ทรงปัน้หยา เปล่ียนประตู (พร้อมอุปกรณ์) ทาสีภายนอกและภายในอาคาร
เรียน ทาสีฝ้าเพดาน เปล่ียนหน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนบา้นหนองเตียน ต.ทา่แยก อ.เมืองสระแก้ว จ.
สระแก้ว

150,000              

 (23144) 23144 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก จข้านวน 4 หอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีน้้าอะครีลิคภายใน อาคารเรียนแบบ ป .1 ก 
จ้านวน 3 หอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งทางเดินหน้าอาคารเรียน อาคารเรียนแบบ  สปช .102/26 ปพูืน้กระเบือ้งทาง
เดินหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นทา่กะบาก ต.ทา่แยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

150,000              

 (23145) 23145 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนประตู (พร้อมอุปกรณ์) ปพูืน้กระเบือ้งภายในหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นทา่ผักชี
 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

100,000              

 (23146) 23146 อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนบา้นเขาข่า ต.สระขวัญ อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว

97,900                

 (23147) 23147 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ทาสีน้้าอะครีลิคภายในและภายนอก เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคาร
อเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองธรรมชาติ ต .หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.
สระแก้ว

150,000              



     หนา้ที ่969

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23148) 23148 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี เปล่ียนหน้าต่างบานเกล็ดเปน็หน้าต่างกระจกบานเล่ือน

 ติดกระจกกั้นแสง (สีชา) อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปล่ียนหน้าต่างไม้เปน็หน้าต่างกระจกบานเล่ือน ติดต้ังเหล็กดัด
 ติดต้ังประตูกระจกบานเล่ือน ทาสีน้้าพลาสติกผนังอาคารเรียน อาคารเรียนแบบ สปช .102/26 เปล่ียนประตู 
(พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

150,000              

 (23149) 23149 อาคารโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ 312 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นเขาแหลม ต .วังทอง อ.วังสมบรูณ์ จ.
สระแก้ว

150,000              

 (23150) 23150 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองหาด ต .คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 150,000              

 (23151) 23151 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนเชิงชายโรงเรียนบา้นเหล่ากกโก ต.บา้นแก้ง อ.
เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000              

 (23152) 23152 โรงอาหาร (แบบสร้างเอง) ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา ร้ือโครงสร้างหลังคาไม้ เปล่ียนขื่อไม้เนือ้แข็งเปน็เหล็กตัวซี 
เปล่ียนตุ๊กตาไม้เนือ้แข็งเปน็เหล็กตัวซี เปล่ียนจันทนัไม้เนือ้แข็งเปน็เหล็กตัวซี เปล่ียนอกไก่ไม้เนือ้แข็งเปน็เหล็กตัว
ซี เปล่ียนด้ังไม้เนือ้แข็งเปน็เหล็กตัวซี เปล่ียนสะพานรับจันทนัไม้เนือ้แข็งเปน็เหล็กตัวซี เปล่ียนอะเสไม้เนือ้แข็ง
เปน็เหล็กตัวซี เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนบา้นวังจั่น ต.โคกปีฆ่้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

150,000              

 (23153) 23153 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นซับสิงโต ต .วังสมบรูณ์ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว 100,000              

 (23154) 23154 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองเจริญสุข ต .วังทอง อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว 100,000              

 (23155) 23155 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังดารา ต .วังทอง อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว 100,000              
 (23156) 23156 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลวังน้้าเย็นมิตรภาพที่179 ต.วังน้้าเย็น อ.

วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว
200,000              

 (23157) 23157 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวังไผ่ ต.วังทอง อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว 100,000              
 (23158) 23158 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) ปพูืน้กระเบือ้ง ก่อผนังคอนกรีต ฉาบปนูเรียบผนังโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ ต .

เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
100,000              

 (23159) 23159 อาคารโรงอาหาร (แบบสร้างเอง) ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์)  เปล่ียนเชิงชาย
ไม้เนือ้แข็ง โรงเรียนบา้นซับน้อย ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

100,000              

 (23160) 23160 อาคารโรงอาหาร (แบบสร้างเอง) เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) เปล่ียนเชิงชายไม้เนือ้แข็ง ปพูืน้
กระเบือ้ง เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองหมี ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000              

 (23161) 23161 อาคารโรงอาหาร (แบบสร้างเอง) เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นซับถาวร ต .ไทยอุดม อ.
คลองหาด จ.สระแก้ว

100,000              

 (23162) 23162 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนดินแดง ต .คลองหนิปนู อ.วังน้้าเย็น จ.
สระแก้ว

100,000              

 (23163) 23163 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองอุดมสุข ต .ทา่เกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.
สระแก้ว

100,000              

 (23164) 23164 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสีน้้าอะครีลิคภายในและภายนอก อาคารเรียนแบบ  สปช .103/26 ทาสีน้้าอะครีลิค
ภายนอก บา้นพกัครูแบบชายแดน เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์) อาคารโรงอาหารแบบกรมสามัญ 
เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง (พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ้ารุง ต.ไทรเด่ียว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

150,000              



     หนา้ที ่970

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23165) 23165 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีกันสนิมหน้าต่างเหล็ก ทาสีน้้ามันหน้าต่างเหล็ก ทาสีกันสนิมเหล็กดัด ทาสี

น้้ามันเหล็กดัด ทาสีน้้าอะครีลิคภายในและภายนอก ทาสีน้้ามันประตู ทาสีน้้ามันเชิงชายโรงเรียนบา้นหนองปรือ 
ต.ตาหลังใน อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

150,000              

 (23166) 23166 อาคารเรียนแบ ป.1 ข ทาสีน้้ามันภายนอกและภายใน อาคารเรียนแบบ  สปช .105/29 ทาสีน้้าอะครีลิคภายนอก
และภายใน อาคารเรียนแบบ ป.1 ก จ้านวน 4 หอ้งเรียน ทาสีน้้าอะครีลิคภายนอกและภายใน อาคารเรียนแบบ 
ป.1 ก จ้านวน 3 หอ้งเรียน ทาสีน้้าอะครีลิคภายนอกและภายในโรงเรียนบา้นเนินสะอาด ต .สระแก้ว อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว

150,000              

 (23167) 23167 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ทาสีน้้ามัน อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปพูืน้กระเบือ้งทางเดิน ทาสีน้้าอะครีลิคผนัง
ภายในและภายนอก ส้วม (แบบสร้างเอง) ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีน้้าอะครีลิคผนังภายในและภายนอกโรงเรียนบา้น
หนองแก ต.ตาหลังใน อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

100,000              

 (23168) 23168 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีน้้าอะครีลิคภายในและภายนอกโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ต .ทา่เกษม อ.
เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

150,000              

 (23169) 23169 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ทาสีน้้าพลาสติกภายในและภายนอกโรงเรียนบา้นแก่งสะเดา ต .ทุง่มหาเจริญ อ.
วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

150,000              

 (23170) 23170 อาคารเรียนแบ ป.1 ก ทาสีน้้าอะครีลิคภายในและภายนอก อาคารเรียนแบบ สปช .103/26 ทาสีน้้าอะครีลิค
ภายในและภายนอก อาคารเรียนแบบอื่นๆ ทาสีน้้าอครีลิคภายในและภายนอก อาคารเรือนพยาบาล ทาสีน้้าอะค
รีลิคภายในและภายนอกโรงเรียนบา้นไร่สามศรี ต .วังสมบรูณ์ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว

100,000              

 (23171) 23171 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 ทาสีน้้าอะครีลิคภายในและภายนอกหอ้งเรียน อาคารหอ้งสมุด (แบบ
สร้างเอง) ทาสีน้้าอครีลิคภายในและภายนอก อาคารเรียนแบบ ป .1ก ทาสีน้้าอครีลิคภายในและภายนอก ทาสี
น้้ามันประตู ทาสีน้้ามันหน้าต่างโรงเรียนบา้นทา่แยก ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000              

 (23172) 23172 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสีน้้าอะครีลิคภายในและภายนอก ทาสีน้้ามันประตู ทาสีน้้ามันหน้าต่าง เปล่ียนฝ้า
เพดาน ส้วม (แบบสร้างเอง) ทาสีน้้าอะครีลิคภายในและภายนอกโรงเรียนบา้นเทศมงคล ต .บา้นแก้ง อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000              

 (23173) 23173 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนประตู ทาสีน้้ามัน เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็ง อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) 
เปล่ียนประตู ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นวังรี ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

150,000              

 (23174) 23174 อาคารเรียนแบบสร้างเอง (หลังที1่) ปพูืน้กระเบือ้งระเบยีงอาคารเรียน  อาคารเรียนแบบสร้างเอง (หลังที ่2) ปู
พืน้กระเบือ้งระเบยีงอาคารเรียน อาคารเรียนแบบสร้างเอง (หลังที ่3) ปพูืน้กระเบือ้งระเบยีงอาคารเรียน ปพูืน้
กระเบือ้งทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบา้นไทรทอง ต .วังใหม่ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว

150,000              

 (23175) 23175 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก (หลังที ่1) ปพูืน้กระเบือ้งทางเดินหน้าอาคารเรียน อาคารเรียนแบบ ป .1 ก (หลังที ่2) ปู
พืน้กระเบือ้งทางเดินหน้าอาคารเรียน อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ปพูืน้กระเบือ้งทางเดินหน้าอาคารเรียน
โรงเรียนบา้นคลองปลาโด ต .ทา่แยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000              

 (23176) 23176 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปพูืน้กระเบือ้งบริเวณทางเดินหน้าหอ้งเรียน อาคารเรียนแบบ สปช .103/26 ปพูืน้
กระเบือ้งบริเวณทางเดินหน้าหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นวังส้าลี ต .วังใหม่ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว

100,000              

 (23177) 23177 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปพูืน้กระเบือ้งบริเวณทางเดินหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นวังปนื ต .ไทยอุดม อ.คลอง
หาด จ.สระแก้ว

100,000              

 (23178) 23178 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งด้านล่างอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโคกมะตูม ต .หนองบอน อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000              

 (23179) 23179 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จ้านวน 6 หอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งบริเวณหน้าอาคารเรียน อาคารเรียนแบบ 
สปช.102/26 จ้านวน 3 หอ้งเรียน ปพูืน้กระเบือ้งบริเวณหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเขาตาง้อก ต .คลองไก่เถื่อน
 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

150,000              



     หนา้ที ่971

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23180) 23180 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นคลองน้้าเขียว ต.ทา่แยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 150,000              
 (23181) 23181 โรงอาหาร (แบบสร้างเอง) จัดท้าแผงกั้นล้อมรอบโรงอาหาร โดยใช้แผงลวดตาข่ายโรงเรียนอนุบาลคลองหาด

(สาขาบา้นใหม่ไทยเจริญ) ต. อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
100,000              

 (23182) 23182 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เทพืน้คอนกรีตผสมเสร็จรอบอาคารเรียนโรงเรียนบา้นด่าน(ราษฎรบ้ารุง) ต.โคก
ปีฆ่้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

150,000              

 (23183) 23183 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ (หลังที ่1) เปล่ียนฝ้าเพดาน เชิงชาย บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ (หลังที ่2) เปล่ียนผนัง
 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ สปช .105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้น
คลองยายอินทร์ ต.วังทอง อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว

150,000              

 (23184) 23184 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ (หลังที ่1) ถมดิน ก่อผนังคอนกรีต เปล่ียนเสาคอนกรีต เทพืน้คอนกรีต เปล่ียนสังกะสี 
เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนเชิงชาย เปล่ียนวงกบหน้าต่าง เปล่ียนหน้าต่าง เปล่ียนวงกบประตู เปล่ียนประตู เปล่ียน
ฝาไม้ ทาสีน้้ามันประตูหน้าต่าง เปล่ียนรางน้้า บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ (หลังที ่2) เปล่ียนเชิงชาย เปล่ียนรางน้้า
โรงเรียนอนุบาลวังสมบรูณ์ ต.วังสมบรูณ์ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว

200,000              

 (23185) 23185 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังใหม่ ต .วังใหม่ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว 150,000              
 (23186) 23186 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 กั้นหอ้งโดยการติดต้ังกระจก (สีชา) กรอบอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ ส้วมแบบ 

สปช.602/26 เปล่ียนประตู เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นคลองนางาม ต .เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
100,000              

 (23187) 23187 โรงอาหาร (แบบสร้างเอง) เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองผูกเต่า ต.ศาลาล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว 
จ.สระแก้ว

100,000              

 (23188) 23188 สนามกีฬาอเนกประสงค์ พืน้ปนูทรายปรับระดับ พร้อมขัดมันโรงเรียนบา้นแสงจันทร์ ต .บา้นแก้ง อ.เมืองสระแก้ว
 จ.สระแก้ว

150,000              

 (23189) 23189 สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล (แบบสร้างเอง) เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโปง่ดาวเรือง ต .ทา่แยก อ.เมืองสระแก้ว จ.
สระแก้ว

100,000              

 (23190) 23190 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นคลองศรีเมือง ต.ทา่แยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 100,000              

 (23191) 23191 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเปน็ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นมหาเจริญ ต .ทุง่มหาเจริญ อ.วังน้้าเย็น 
จ.สระแก้ว

200,000              

 (23192) 23192 ปรับปรุงถนนลูกรังเปน็ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหว้ย ต .บา้นแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 100,000              
 (23193) 23193 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดเกศแก้ว ต.วังน้้าเย็น อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว 100,000              
 (23194) 23194 ก่อสร้างปา้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปา้ยชื่อโรงเรียน)โรงเรียนบา้นเขามะกา ต.ศาลาล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.

สระแก้ว
150,000              

 (23195) 23195 อาคารอเนกประสงค์ ติดต้ังฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทุง่พระ ต .ทา่เกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 150,000              
 (23196) 23196 ปรับปรุงหอ้งประชุมส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (ชั้น 1) โดยการบผุนังไม้อัดสัก 

ติดต้ังฝ้าเพดาน ติดต้ังบวัผนังโรงเรียนสพป.สระแก้ว เขต 1 ต.ทา่เกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
286,700              

 (23197) 23197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเรียน ป .1 ก. ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเนินสะอาด ต .หนองน้้าใส อ.
วัฒนานคร จ.สระแก้ว

100,000              

 (23198) 23198 อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนผ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นหนองตะเคียนบอน ต.หนองตะเคียนบอน อ.
วัฒนานคร จ.สระแก้ว

100,000              

 (23199) 23199 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนเหล็กดัดหน้าต่าง, ช่องลม และเปล่ียนประตู , ส้วมแบบ สปช.601/26 
เปล่ียนโถปสัสาวะชาย, เปล่ียนทอ่เกรอะ ประตูไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นหนองน้้าใส ต.หนองน้้าใส อ.วัฒนานคร 
จ.สระแก้ว

100,000              

 (23200) 23200 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนพืน้ไม้ระเบยีบด้านหน้าอาคารเรียน และฝาผนังหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นวังรี ต .
หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

100,000              



     หนา้ที ่972

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23201) 23201 อาคารเรียน สปช. 102/26, อาคาร ป.1ก, อาคารอเนกประสงค์, อาคารประกอบ(งบสร้างเอง) ติดเหล็กดัด, 

ประตู และหน้าต่างโรงเรียนบา้นทา่ช้าง ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
150,000              

 (23202) 23202 อาคารเรียน ป.1 ก, อาคารประกอบ ติดเหล็กดัด, ประตู , ช่องลมโรงเรียนบา้นใหม่ศรีจ้าปาทอง ต.หนองหมาก
ฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

100,000              

 (23203) 23203 อาคารเรียน สปช.102/26  พืน้ปกูระเบือ้ง  ด้านหน้าเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นซับนกแก้ว (สาขาบา้นหนองหวั
ช้าง) ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

100,000              

 (23204) 23204 อาคารอนุบาล ทาสี, อาคาร ป.1 ก. เปล่ียนประตู หน้าต่าง , อาคารศูนย์อาเซียน ทาสี , อาคารคอมพวิเตอร์ ทาสี
 , บา้นพกัครู  ทาสีโรงเรียนบา้นจัดสรรสามัคคี ต .คลองน้้าใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

100,000              

 (23205) 23205 หอ้งเรียน พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นใหม่ไทยพฒันา ต .หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 150,000              
 (23206) 23206 อาคาร สปช.105/29  พืน้ปกูระเบือ้ง, อาคาร ป.1 ก. ทาสีโรงเรียนบา้นโปง่คอม ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 150,000              

 (23207) 23207 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่างหอ้งเรียน, อาคารประกอบติดเหล็กดัดประตูโรงอาหาร
โรงเรียนบา้นหนองจาน ต.โนนหมากมุน่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

100,000              

 (23208) 23208 อาคาเรียน ป.1 ข เปล่ียนบานประตู, หน้าต่างโรงเรียนบา้นคลองวัว ต.คลองทบัจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 96,400                

 (23209) 23209 อาคารอเนกประสงค์  หอ้งวิทยาศาสตร์ พืน้ปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดาน , สนามบาสเกตบอล  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียน
บา้นหนองเรือ ต.หนองน้้าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

150,000              

 (23210) 23210 หอ้งเรียนพเิศษ(หอ้งสมุด) ก่อผนังคอนกรีต ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้น
หนองใหญ่ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

99,000                

 (23211) 23211 อาคารเรียน สปช.102/26  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ ต.แซร์ออ อ.วัฒนา
นคร จ.สระแก้ว

150,000              

 (23212) 23212 หอ้งสมุด ตีฝ้าหลังคา ปฝุาผนังโรงเรียนบา้นมะกอก ต .ทพัเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 95,500                
 (23213) 23213 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองบวั ต.หนัทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 150,000              
 (23214) 23214 อาคารหอประชุม แบบสร้างเอง  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นซับนกแก้ว ต .หนองน้้าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 150,000              

 (23215) 23215 อาคารเรียน สปช.105/29  ขนาด  8 หอ้งเรียน  ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นกะสัง ต.ทพัไทย อ.ตาพระยา จ.
สระแก้ว

150,000              

 (23216) 23216 อาคารเรียน ป.1 ข เปล่ียนฝ้า พืน้ไม้ ฝาผนัง ทาสีโรงเรียนสหสัหงษม์หาคุณ ต .หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 150,000              
 (23217) 23217 อาคารโรงอาหาร  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดหนองม่วง ต .หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 99,500                
 (23218) 23218 อาคารเรียน สปช.103/26 เปล่ียนประตู ทาสี เทคอนกรีตโรงเรียนบา้นไทยสามารถ ต.บา้นด่าน อ.อรัญประเทศ 

จ.สระแก้ว
96,700                

 (23219) 23219 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นคลองยางประชาสรรค์ ต .ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.
สระแก้ว

100,000              

 (23220) 23220 อาคารโรงอาหาร เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  โครงคร่าวหลังคาโรงเรียนบา้นโนนหมากมุน่ ต .โนนหมากมุน่ อ.โคกสูง
 จ.สระแก้ว

150,000              

 (23221) 23221 อาคารเรียนแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) 2 หลัง เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ และเปล่ียนบานหน้าต่างโรงเรียนบา้นทด
เจริญ ต.ฟากหว้ย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

100,000              

 (23222) 23222 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข  3 หอ้งเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นกุดหนิ ต .คลองน้้าใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 100,000              
 (23223) 23223 อาคารเรียน แบบ 008 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นโนนสาวเอ้ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 150,000              
 (23224) 23224 อาคารเรียน สปช.2/28  ทาสี พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทยั ต .อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.

สระแก้ว
150,000              



     หนา้ที ่973

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23225) 23225 อาคารอเนกประสงค์ 202/26 ทาสี, อาคารหอ้งพกัครู(แบบสร้างเอง) เปล่ียนหลังคา, ส้วม สปช.601/26 เปล่ียน

หลังคา เปล่ียนประตูหอ้งน้้าพร้อมวงกบ, อาคารอนุบาล(แบบสร้างเอง) พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองปรือ ต .
ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

150,000              

 (23226) 23226 อาคารเรียน สปช.ป.1 ข เปล่ียนบดัไดอาคาร ตีฝ้าเพดานและพืน้ไม้อาคารเรียน, อาคาร สปช.103/26 เปล่ียน
บนัได โรงเรียนกองทพับกอุทศิบา้นใหม่ไทยถาวร ต .ทพัราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

150,000              

 (23227) 23227 อาคารเรียน ป.1 ก ทาสีอาคาร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนสมาคมไลออนส์ (บา้นอ่างศิลา) ต.โนนหมากมุน่ อ.โคกสูง 
จ.สระแก้ว

150,000              

 (23228) 23228 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา, อาคารวิชาการ  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแสง ต .
วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

149,600              

 (23229) 23229 อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บา้นหว้ยโจด) ต.หว้ยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 150,000              
 (23230) 23230 อาคารหอ้งสมุด  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนประชาเกษตรพฒันา ต .โนนหมากเค็ง อ.

วัฒนานคร จ.สระแก้ว
150,000              

 (23231) 23231 อาคารอเนกประสงค์  เทพืน้คอนกรีต, อาคารหอ้งสมุด  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนเมืองไผ่ ต .เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ
 จ.สระแก้ว

100,000              

 (23232) 23232 อาคารเรียนแบบ 008 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหนัทราย ต .หนัทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 150,000              
 (23233) 23233 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ต่อกันสาด เทพืน้คอนกรีต พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นแส์ง ต .ทพัเสด็จ อ.

ตาพระยา จ.สระแก้ว
150,000              

 (23234) 23234 อาคารเรียนแบบ  ป.1 ข..หลังที ่1 ทาสี ,  อาคาร  ป.1 ข. หลังที ่2 ทาสี, อาคาร สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบา้น
วังยาว ต.คลองทบัจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

150,000              

 (23235) 23235 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบอ่นางชิง ต .หว้ยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 150,000              
 (23236) 23236 อาคารเรียน ป.1 ก เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นทพัเซียม ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 150,000              
 (23237) 23237 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ร้ือถอนหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างโรงเรียน

บา้นโคกปราสาท ต.ทพัไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
150,000              

 (23238) 23238 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกทหาร ต .ทพัเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 150,000              
 (23239) 23239 อาคารเรียน  ผนังยิปซ่ัมบอร์ดพร้อมคร่าวไม้โรงเรียนบา้นบอ่หลวง ต .หนัทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 99,900                
 (23240) 23240 โรงฝึกงานแบบสามัญ 312 เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นหนองยาง ต.ทา่เกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 100,000              
 (23241) 23241 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, อาคารนาฎศิลปพ์ไทย พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ , ศูนย์

เศรษฐกิจพอเพยีง พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, อาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ทาสีโรงเรียนร่มเกล้า ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

162,600              

 (23242) 23242 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองผักบุง้ ต .ฟากหว้ย
 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

100,000              

 (23243) 23243 อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนไม้เชิงชายโรงเรียนบา้นตุ่น ต.บา้นด่าน อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว

99,700                

 (23244) 23244 อาคารคหกรรม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา อาคาร ป .1 ข. เปล่ียนรางน้้า, อาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

139,700              

 (23245) 23245 อาคารโรงอาหาร  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 99,900                
 (23246) 23246 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นรัตนะ ต.ทพัไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 148,000              
 (23247) 23247 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นโคกสะแบง ต.ทา่ข้าม อ.อรัญประเทศ 

จ.สระแก้ว
100,000              

 (23248) 23248 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแข้ ต .ทา่ข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 100,000              
 (23249) 23249 โรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นฟากหว้ย ต .ฟากหว้ย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 100,000              



     หนา้ที ่974

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23250) 23250 อาคารเรียน ป.1 ข. ทาสีโรงเรียนสระปทมุ ต.ทบัพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 81,200                
 (23251) 23251 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หลัง พืน้ปกูระเบือ้ง, บา้นพกัครู แบบกรมสามัญ หลังที ่12,13,15 

เปล่ียนไม้ฝาซีเมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
200,000              

 (23252) 23252 อาคารเรียน ป.1 ก. เปล่ียนโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบา้นทบัใหม่ ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 150,000              
 (23253) 23253 อาคารเรียน  008 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นพร้าว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 149,000              
 (23254) 23254 อาคารแบบ 105/29  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองเสม็ด ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 150,000              
 (23255) 23255 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก พืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตู, อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียน

บา้นหว้ยชัน ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
150,000              

 (23256) 23256 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก.  เปล่ียนประตู  หน้าต่าง กระจก  ช่องตาข่าย, อาคารหอสมุด ทาสีโรงเรียนบา้นใหม่
ทหารบกพฒันา ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

100,000              

 (23257) 23257 อาคารเรียนชั้นอนุบาล แบบสร้างเอง ร้ือผนังคอนกรีตบล๊อก ก่อผนังคอนกรีต เปล่ียนประตู ท้าฝ้าเพดาน ทาสี
ผนัง เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองเม็ก ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

150,000              

 (23258) 23258 อาคารหอ้งสมุด เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนกองทพับกอุทศิบา้นหนองไผ่ ต .ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.
สระแก้ว

100,000              

 (23259) 23259 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเขาจาน ต .ทา่เกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 149,600              

 (23260) 23260 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26  เปล่ียนหลังคา เปล่ียนประตู  พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี  กันสาดโรงเรียนช่อง
กุ่มวิทยา ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

150,000              

 (23261) 23261 อาคารเรียน 105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลตาพระยา ต .ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 149,400              
 (23262) 23262 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทดวงศ์สมบรูณ์ ต.ทพัราช อ.ตา

พระยา จ.สระแก้ว
150,000              

 (23263) 23263 อาคารคอบร้าโกลด์ ตีฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนวัดสารคุณสโมสร ต .โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 100,000              

 (23264) 23264 อาคารเรียน ป.1 ก (3 หอ้งเรียน) เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ประตู หน้าต่าง ฝาผนัง ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นโคกสูง
 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

150,000              

 (23265) 23265 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. เปล่ียนหน้าต่าง ทาสี, อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. ใส่เหล็กดัด ทาสี, อาคารเรียนแบบสร้าง
เอง  ใส่เหล็กดัดฐ, ทาสี , อาคารเรียนปฐมวัย ใส่เเหล็กดัด ทาสีโรงเรียนบา้นหนองหอย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.
สระแก้ว

100,000              

 (23266) 23266 อาคารศุนย์ OTOP (แบบสร้างเอง) เปล่ียนโครงหลังคาคาไม้เปน็โครงเหล็ก, เปล่ียนหลังคาสังกะสีเปน็แผ่นเหล็ก
เคลือบ เปล่ียนผนังเปน็อิฐบล๊อก และติดต้ังประตูกระจก พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นบกุะสัง ต .หนองแวง 
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

150,000              

 (23267) 23267 อาคารหอ้งสมุด เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  เทพืน้คอนกรีต  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนน ต .ทา่เกวียน อ.วัฒนา
นคร จ.สระแก้ว

100,000              

 (23268) 23268 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนผาสุก ต .หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 100,000              
 (23269) 23269 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข./4   เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแอก ต .หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 150,000              

 (23270) 23270 อาคารสหกรณ์  เปล่ียนหลังคา เปล่ียนเสา  เปล่ียนหน้าต่าง ประตู  ฝาผนัง  รางน้้าโรงเรียนบา้นคลองมะนาว ต .
ทา่เกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

150,000              

 (23271) 23271 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก.  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 ต.โคคลาน อ.ตา
พระยา จ.สระแก้ว

150,000              



     หนา้ที ่975

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23272) 23272 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นทพัไทย ต.ทพัไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 150,000              

 (23273) 23273 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  ทาสีโรงเรียนบา้นภกัดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 98,800                
 (23274) 23274 อาคารเรียน ป.1 ก. งานฝ้าเพดานโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ต.ปา่ไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 150,000              
 (23275) 23275 ปรับปรุงอาคารส้านักงาน ต้ังเสา โครงหลังคา หลังคา  ฝ้าเพดาน ก่อผนัง ประตู หน้าต่าง  พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี

โรงเรียนสพป.สระแก้ว เขต 2 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
300,000              

 (23276) 23276 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นซับใหญ่ ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 99,500                
 (23277) 23277 อาคารโรงอาหาร  โครงหลังคาเหล็ก หลังคา  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นเขาน้อย ต .คลองน้้าใส อ.อรัญประเทศ 

จ.สระแก้ว
100,000              

 (23278) 23278 ส้วมแบบ สปช.601/26  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  พืน้ปกูระเบือ้ง  บผุนังกระเบือ้ง  เปล่ียนโถส้วม อ่างล้างหน้า 
ทาสี โรงเรียนวัดหว้ยเด่ือ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

100,000              

 (23279) 23279 ส้วม  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  เปล่ียนประตู วงกบ  โถส้วม  พืน้ปกูระเบือ้ง  ผนังบกุระเบือ้ง  เปล่ียนโถส้วม  
ทาสีโรงเรียนบา้นด่าน ต.บา้นด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

100,000              

 (23280) 23280 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้ง, อาคารประกอบ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกแจง ต .ทพัเสด็จ 
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

150,000              

 (23281) 23281 เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโคก ต .ปา่ไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 150,000              
 (23282) 23282 ปรับปรุงพืน้  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ต .หว้ยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 149,000              
 (23283) 23283 บา้นพกัครู เปล่ียนฝา เปล่ียนหน้าต่าง เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นหนองหมูน้อย ต.คลองทบัจันทร์ อ.อรัญประเทศ

 จ.สระแก้ว
100,000              

 (23284) 23284 บา้นพกัครู เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ปัน้ลม  เปล่ียนประตู ทาสีโรงเรียนบา้นหนองผักแว่น ต .ทพัราช อ.ตาพระยา
 จ.สระแก้ว

148,300              

 (23285) 23285 บา้นพกัครู เปล่ียนหลังคา  เปล่ียนโครงสร้างหลังคา ฝา หน้าต่าง ประตู  ฝ้าเพดาน บกุะเบือ้งหอ้งน้้า เทพืน้
คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบา้นแซร์ออ ต .แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

150,000              

 (23286) 23286 บา้นพกัครู เปล่ียนฝ้าเพดาน ฝา ประตู หน้าต่าง  ทาสีโรงเรียนวัดพทุธิสาร ต .หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.
สระแก้ว

150,000              

 (23287) 23287 บา้นพกัครู  เปล่ียนโครงหลังคา เปล่ียนหลังคาสังกะสี ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นตะโก ต .ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.
สระแก้ว

150,000              

 (23288) 23288 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  เทพืน้คอนกรีต พืน้ปกูระเบือ้ง  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบกีริม
 ต.คลองทบัจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

150,000              

 (23289) 23289 บา้นพกัครู เปล่ียนหลังคา  ฝ้าเพดาน  เสา  ถมดิน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นละลมติม ต .โคกสูง อ.โคกสูง จ.
สระแก้ว

150,000              

 (23290) 23290 ปรับปรุงสนามหน้าเสาธง เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนทบัทมิสยาม03 ต.ทพัไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 100,000              
 (23291) 23291 ปรับปรุงบริเวณเสาธง เทคอนกรีตเสริมเหล็ก,  บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เทคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้น

หนองมัง่ ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
99,900                

 (23292) 23292 ปรับปรุงบริเวณอาคารอเนกประสงค์  เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นกุดเวียน ต .ตาพระยา อ.ตาพระยา 
จ.สระแก้ว

150,000              

 (23293) 23293 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวลวดหนาม เปน็ร้ัวลวดตาข่ายฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนชุมชนบา้นหนองแวง ต .หนองแวง 
อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

150,000              

 (23294) 23294 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร ต .หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 147,000              

 (23295) 23295 อาคารเรียน ป.1 ข. เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นกุดแต้ ต.ฟากหว้ย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 100,000              



     หนา้ที ่976

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23296) 23296 ปรับปรุงร้ัวคอนกรีตโรงเรียนกรุงไทย ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 150,000              
 (23297) 23297 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว เปน็ร้ัวมาตรฐานแบบลวดหนามโรงเรียนชุมชนบา้นใหม่หนองไทร ต .บา้นใหม่หนองไทร อ.

อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
100,000              

 (23298) 23298 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นไทยสามัคคี ต .โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 150,000              
 (23299) 23299 ปรับปรุงซ่อมแซมหน้าอาคารเรียน  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโคกเพร็ก ต .ทพัเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 149,600              
 (23300) 23300 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว เปน็ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนนิคมสงเคราะห ์2 ต.ผ่านศึก อ.อรัญ

ประเทศ จ.สระแก้ว
150,000              

 (23301) 23301 ส้วมแบบ สปช.604/45 เปล่ียนหลังคา เปล่ียนประตูพร้อมวงกบ เปล่ียนโถส้วม อ่างล้างหน้า  พืน้ปกูระเบือ้ง 
ผนังบกุระเบือ้ง ทาสี, ส้วมแบบ สชป.601/25  เปล่ียนประตูพร้อมวงกบ เปล่ียนหลังคา เปล่ียนโถส้วม  อ่างล้าง
หน้า  พืน้ปกูระเบือ้ง  ผนังบกุระเบือ้ง  กระจก ทาสี , ส้วมแบบกรมสามัญ  เปล่ียนหลังคา  ติดต้ังอ่างล้างหน้า 
ทาสีโรงเรียนบา้นโคกสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

150,000              

 (23302) 23302 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ไม้แปโรงเรียนบา้นโคกไพล ต .ทพัราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 150,000              

 (23303) 23303 อาคารอนุบาล เปล่ียนโครงสร้างหลังคา  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหนองหล่ม ต .หนองแวง อ.วัฒนา
นคร จ.สระแก้ว

100,000              

 (23304) 23304 อาคารเรียนแบบ ป1 ก (หลังที1่) พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ, อาคารเรียนแบบ ป.1 ก (หลังที ่2) พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
, อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโคคลาน ต .โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

142,900              

 (23305) 23305 อาคารเรียน สปช.105/26  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนอพป.คลองน้้าใส ต.คลองน้้าใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 150,000              
 (23306) 23306 โรงอาหาร ท้าประตูเหล็กกั้น เหล็กตะแกรงยืดรอบอาคารโรงเรียนบา้นทดน้อย ต .ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 100,000              

 (23307) 23307 อาคารเรียน ป.1 ก ทาสีฝ้าเพดาน ผนังอาคาร พร้อมติดกระจก และตาข่ายโรงเรียนบา้นเจริญสุข ต .ทพัราช อ.ตา
พระยา จ.สระแก้ว

100,000              

 (23308) 23308 เปล่ียนร้ัวปนูเปน็ร้ัวเหล็ก, เปล่ียนหลังคาเตาเผาขยะและซ่อมเตาเผาขยะโรงเรียนบา้นทา่ข้าม ต .ทา่ข้าม อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว

150,000              

 (23309) 23309 อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนอนุบรรพต ต.บา้นใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 100,000              

 (23310) 23310 อาคารเรียน สปช.105/29  ต่อเติมชั้นล่าง 2 หอ้งโรงเรียนบา้นนางามมิตรภาพที่131 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.
สระแก้ว

200,000              

 (23311) 23311 สร้างร่องระบายน้้า และก่อก้าแพงปลูกไม้ประดับโรงเรียนบา้นทา่เกวียน ต .ทา่เกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 200,000              
 (23312) 23312 โรงอาหาร(แบบสร้างเอง) พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี ท้าเหล็กดัด ต่อเติมอาคารโรงอาหาร, เปล่ียนโครงหลังคาที่

ประดิษฐานพระพทุธรูปประจ้าโรงเรียนโรงเรียนบา้นส่ีแยก ต.ทา่เกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
100,000              

 (23313) 23313 หอ้งสมุดโรงเรียน กั้นผนังหอ้งติดกระจก ติดประตูกระจกบานเล่ือน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีอาคารหอ้งสมุด
โรงเรียนวัดหนองติม ต.ทพัราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

150,000              

 (23314) 23314 อาคารอเนกประสงค์  ฝ้าเพดาน ทาสี, ลานอเนกประสงค์ เทคอนกรีตโรงเรียนบา้นแก้วเพชรพลอย ต .ตาพระยา 
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

150,000              

 (23315) 23315 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง พืน้ปกูระเบือ้ง , อาคารเรียน สปช.102/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองหมู 
ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

100,000              

 (23316) 23316 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองบวัสันติสุข ต .ทพัไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 100,000              
 (23317) 23317 อาคารเรียน 105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเหล่าอ้อย ต .หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 150,000              



     หนา้ที ่977

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23318) 23318 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นเนินผาสุก ต .วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 100,000              

 (23319) 23319 อาคารเรียน ป.1 ก พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี, อาคารเรียน สปช.102/26 พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนเพชร
รัตนราชสุดา ต.ทพัไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

150,000              

 (23320) 23320 ทาสีน้้ามันอาคารเรียน แบบ สปช 008  จ้านวน 1,472 ตารางเมตรโรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) ต.
ต้นตาล อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ

100,000              

 (23321) 23321 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารอเนกประสงค์ สปช 206/26 จ้านวน 212 ตารางเมตรโรงเรียนวัดหว้ยหวาย ต .หวั
ปลวก อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ

100,000              

 (23322) 23322 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน แบบ ป 1 ข จ้านวน 185 ตรม.โรงเรียนบา้นหนองกะเบา ต.หวัปลวก อ.เสาไห้
 จ.สระบรีุ

100,000              

 (23323) 23323 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16'x16' อาคารเรียน แบบ 105/29 จ้านวน 186 ตรม.โรงเรียนวัดสารภ ีต.บางโขมด
 อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23324) 23324 1. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16นิว้x16นิว้  อาคารเรียน แบบ 102/26 จ้านวน 54 ตรม.
2.ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16นิว้x16นิว้  อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 จ้านวน 120 ตรม.โรงเรียน
บา้นปา่ไม้พระฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23325) 23325 ทาสีน้้าอะครีลิค หอ้งเรียน อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 จ้านวน 1,200 ตรม.โรงเรียนวัดมะขามเรียง ต.ไผ่
ขวาง อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23326) 23326 ทาสีอาคารเรียน แบบ ป 1 ข สีภายใน 270 ตรม. สีทาภายนอก 221 ตรม. ทาสีภายนอกอาคารเรียน แบบ 017 
 1,800 ตรม.โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) ต.พระยาทด อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ

150,000              

 (23327) 23327 ทาสีน้้ามันภายในหอ้งเรียน อาคารเรียน แบบ ป 1 ข พ.ศ.2510 จ้านวน 1,180 ตรม.โรงเรียนวัดโคกงาม ต.สร่าง
โศก อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23328) 23328 อาคารเรียน แบบ 105/29 ทาสี 900 ตรม. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16นิว้x16นิว้  48 ตรม.โรงเรียนโคก
มะขามจั่นเสือสามัคคี ต.ตลาดน้อย อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23329) 23329 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสีน้้ามัน 550 ตรม. ทาสีน้้า 800 ตรม.โรงเรียนบา้นสระล้าใย ต.นายาว อ.พระพทุธบาท
 จ.สระบรีุ

100,000              

 (23330) 23330 อาคารเรียน แบบ 004/2502 ปรับปรุงพืน้ด้วนยูรีเทน 630 ตรม.
 เปล่ียนฝ้าชายคากระเบือ้งแผ่นเรียบ หนา 4 มม. 10 ตรม. เปล่ียนไม้มอบ ขนาด 0.5นิว้x2นิว้x4ม. 1 ลบฟ. 
เปล่ียนรางน้้าสังกะสีเบอร์ 26 กว้าง 6นิว้ 50 ม. ทาสีภายนอกอาคารไม้ 260 ตรม.โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิต
วิทยา) ต.พระยาทด อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ

100,000              

 (23331) 23331 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ/2513 ทาสีอาคารเรียน 828 ตรม.
อาคารเรียน แบบ ป 017/2520 ทาสีอาคารเรียน 432 ตรม.โรงเรียนวัดโคกเสลา ต.หนองบวั อ.บา้นหมอ จ.
สระบรีุ

100,000              

 (23332) 23332 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ/2519 ปบัปรุง ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง 8 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้าน
เดียว 190 ตรม.โรงเรียนวัดลาดเขาปนู ต.บา้นแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23333) 23333 อาคารเรียน แบบสร้างเอง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12นิว้x12นิว้  3 หอ้งเรียน 192 ตรม.โรงเรียนวัดสุนันทา
ราม ต.บา้นแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23334) 23334 หอ้งเรียนอนุบาล อาคารอเนกประสงค์ เทพืน้คอนกรีต สูง 15 ซม. 12 ลบม. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16นิว้
x16นิว้ 78 ตรม. ทาสีภายนอก สีอะครีลิค 340 ตรม. เปล่ียนประตู 0.8x2 ม. 2 บาน  วงกบประตู 2นิว้x4นิว้ 2 
บานโรงเรียนวัดบา้นโคก(มงคลประชาสรรค์) ต.ม่วงงาม อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ

100,000              

 (23335) 23335 อาคารเรียน แบบ สปช 2/28 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12นิว้x12นิว้ 358 ตรม.  โรงเรียนอนุบาลเสาไห ้ต.เสา
ไห ้อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ

200,000              



     หนา้ที ่978

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23336) 23336 อาคารเรียน แบบ 105/29 เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุมสังกะสี 162 ตรม. เปล่ียนฝ้า

กระเบือ้งซิเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4มม. คร่าวชุบสังกะสี 100 ตรม.โรงเรียนวัดปญัจาภริมย์ ต.สร่างโศก อ.
บา้นหมอ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23337) 23337 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 พ.ศ.2540 ทาสีน้้าอะคริริค 100% (ทาภายนอก) มอก. 2521-2549 (ทา 2 
เทีย่ว) 480 ตรม. ทาสีน้้าอะคริริค 100% (ทาภายใน) (ทา 2 เทีย่ว) 1,100 ตรม ทาสีน้้ามัน 320 ตรม.โรงเรียน
วัดพระพทุธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23338) 23338 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 เปล่ียนผนังหอ้งอนุบาล ยิบซ่ัมบอร์ด หนา 10 มม. 102 ตรม. ทาสีน้้ามัน 140 
ตาม. เทพืน้คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตรม./140 กก./ตรม. จ้านวน 5 ลบม.โรงเรียนวัดบา้นชุ้ง(อิสระวิทยา) ต.
เริงราง อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ

100,000              

 (23339) 23339 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข พ.ศ.2513 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ลอนคู่สีขนาด 0.50x1.20 หนา 5 มม. 960 ตรม. 
ครอบกระเบือ้งสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่สี 80 แผ่น ครอบโค้ง 3 ทาง 2 แผ่น ตะปเูกลียวยึดกระเบือ้งลอนคู่ขนาด 4
 นิว้ 1,000 ตัวโรงเรียนวัดตาลเส้ียน(สีมาราษฎร์) ต.หนองแก อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

100,000              

 (23340) 23340 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12นิว้x12นิว้ หอ้งสมุด 54 ตรม. หอ้งคอมพวิเตอร์
 54 ตรม. หอ้งดนตรี 54 ตรม. อาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงฝ้าซีเมนต์ยิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม 
ทบีาร์ ทนความชื้น 200 ตรม. โรงเรียนวัดหว้ยล่ี ต.ตล่ิงชัน อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23341) 23341 อาคารเรียน แบบ วันครู 2501 เปล่ียนผนังยิบซ่ัมบอร์ด 2 ด้าน โครงคร่าวอลูมิเนียม ขนาด 2.5x6.00 ม. 90 
ตรม. ทาสีน้้าอะครีลิค แบบ BBL 90 ตรม. เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะ ชุบสังกะสี 54 ตรม.
โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ

100,000              

 (23342) 23342 อาคารเรียน แบบ รย. 106/43 เปล่ียนผนังไม้เข้าล้ิน คร่าวไม้เนือ้แข็ง สองด้าน 61 ตรม. ทาสีน้้ามัน ส้าหรับงาน
ไม้ 720 ตรม.โรงเรียนวัดแพะโคก ต.ผ่ึงรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23343) 23343 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข/2513 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่สีขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. 700 แผ่น 
ครอบตะเฆ่กระเบือ้งลอนคู่สี 4 แผ่น ครอบกระเบือ้งสันโค้งสี 67 แผ่น ครอบโค้ง 3 ทาง 2 แผ่น ตะปเูกลียวยึด
กระเบือ้งลอนคู่ ขนาด 4 นิว้โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) ต.ดงตะงาว อ.ดอนพดุ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23344) 23344 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 วัสดุถมบริเวณเพือ่ปรับระดับ (ดินนลูกรัง) 8 ลบม. พืน้ปนูทรายปรับระดับ
พร้อมขัดหยาบ (หนา 5 มม.) 30 ตรม. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12นิว้x12นิว้ 30 ตรม. ผนังคอนกรีตบล็อก
หนา 7 ซม. 6 ตรม. ปรับปรุงราวระเบยีง สแตนเลส ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิว้ 65 ทอ่น และเส้นผ่าศูนย์กลาง
 1.5 นิว้ 30 ทอ่น ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ ถมพืน้หนิคลุก 12 ลบม. ปคูอนกรีตบล็อก 60 
ตรม. ขอบคันหนิคอนกรีตยาว 1 ม. 10 ทอ่น โรงเรียนบา้นเขารวก (ร่วมมิตรพฒันา) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23345) 23345 อาคารอเนกประสงค์ เทพืน้คอนกรีตสูง 10 ซม. 23 ลบม. ปรับพืน้หนิคลุก 23 ลบม. อาคารเรียน แบบ 105/29 
พืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16นิว้x16นิว้ 112 ตรม. โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) ต.ม่วงงาม อ.เสาไห ้จ.
สระบรีุ

100,000              

 (23346) 23346 โรงฝึกงาน แบบ สามัญ 312 พ.ศ.2521 เทพืน้คอนกรีต หนา 10 ซม. 12 ลบม. ปู้พืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16
นิว้x16นิว้ 122  ตรม.
โรงอาหาร แบบ พเิศษ พ.ศ.2540 เทพืน้คอนกรีต หนา 10 ซม. 9 ลบม. ปู้พืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16นิว้x16
นิว้ 90  ตรม.โรงเรียนวัดเจ้าฟา้(ยอดวิทยานุกูล) ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่979

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23347) 23347 อาคารเรียน แบบ 1 ฉ ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้ (รวมทาสีรองพืน้ 2 เทีย่ว) 280 ตรม. ทาสีฝ้าเพดานภายนอก (สี

น้้าอะคริลิค 100% ขนาด 3.785 ลิตร มอก 2321-2549) 180 ตรม. เปล่ียนลูกกรงบนัไดไม้กลึง ขนาด 1.5 นิว้ 
32 ทอ่น 
อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทาสีภายนอก น้้ามันส้าหรับงานไม้ (รวมทาสีรองพืน้ 2 เทีย่ว) 312 ตรม. ทาสีฝ้าเพดาน
ภายนอก (สีน้้าอะคริลิค 100% ขนาด 3.785 ลิตร มอก 2321-2549) 210 ตรม. เปล่ียนลูกกรงบนัไดไม้กลึง 
ขนาด 1.5 นิว้ 32 ทอ่น โรงเรียนวัดปา่คา ต .หว้ยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23348) 23348 อาคารเรียน แบบ 105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16นิว้x16นิว้  190 ตรม.โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลก
วิทยาคาร) ต.บา้นครัว อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23349) 23349 อาคารเรียน แบบ 105/29  ทาสีอะครีลิคภายนอก 923 ตรม. ทาสีเหล็กกันสนิม รองพืน้ 179.20 ตรม. ทาสีทบั
หน้า 179.20 ตรม. ทาสีน้้ามันประตู 57.60 ตรม.โรงเรียนวัดพแุค ต.พแุค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23350) 23350 อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 จ้านวน 2 หลัง ทาสีน้้าอะครีลิค 100% มอก.272-2549) 702 ตรม. อาคาร
อเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 จ้านวน 2 หลัง ทาสีน้้าอะครีลิค 100% มอก.272-2549) 400 ตรม.โรงเรียน
บา้นหลังสวนประชาสามัคคี ต.บา้นกลับ อ.หนองโดน จ.สระบรีุ

100,000              

 (23351) 23351 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข พ.ศ.2502 ทาสีมันอาคารเรียน และลูกกรงระเบยีง 1,115 ตรม.โรงเรียนวัดจันทบรีุ
(พมิพป์ระชานุเคราะห์) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ

100,000              

 (23352) 23352 อาคารหอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พ.ศ.2542 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ 468 แผ่น ครอบสันโค้ง
กระเบือ้งลอนคู่ 30 แผ่น ครอบตะเฆ่กระเบือ้งลอนคู่ 42 แผ่น ทาสีน้้ามันผนังไม้ 217 ตรม. ทาสีน้้ามันฝ้าเพดาน 
150 ตรม. เปล่ียนผนังด้านหน้าผนังอัดซีเมนต์ 70 แผ่น
อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทาสีน้้ามันเคลือบลายไม้ (บนัได) 10 ตรม. เปล่ียนตัวค้้าบนัได ยาว 35 ซม. 28 ตัว 
เปล่ียนผนัง 20 แผ่น เปล่ียนพืน้ไม้ หนา 1 นิว้ 60 แผ่น กระจกช่องแสง 40 บาน โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง ต.สร่าง
โศก อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23353) 23353 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข พ.ศ.2500 ปรับปรุงขัดพืน้หอ้งเรียนขัดพืน้ด้วยเคร่ืองจักร 391.50 ตรม.ทายูรีเทน 
391.50 ตรม. เลคเกอร์ขัดเงา 391.50 ตรม. โรงเรียนวัดทา่วัว ต.ผ่ึงรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23354) 23354 อาคารเรียน แบบ 105/29 เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าว อลูมิเนียม ทบีาร์ 216 ตรม. ทาสีฝ้าเพดาน
กระเบือ้งซีเมนต์ภายนอก (สีน้้าอะครีลีค 100% มอก 272-2549) 268 ตรม. ทาสีผนังอาคารเรียนภายใน (สีน้้า
อะครีลีค 100% มอก 272-2549) 480 ตรม. ทาสีผนังอาคารภายนอก (สีน้้าอะครีลีค 100% มอก 272-2549) 
480 ตรม. ทาสีน้้ามัน บวัฝ้าเพดาน 295 ม.โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23355) 23355 อาคาร แบบ 202/26 เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. มีฟอยด์ คร่าวไม้เนือ้แข็ง 207 ตรม. โรงเรียนบา้นคุ้งเขา
เขียว (ส้าเภาราษฎร์บ้ารุง) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23356) 23356 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทาสีฝ้าเพดาน สีน้้าอะครีลิค ภายใน 85 ตรม. ทาสีฝ้าเพดาน สีน้้าอะครีลิค ภายนอก 70
 ตรม. ทาสีร้ัวสีน้้าพาสติก 1,200 ม. อาคารเรียนอนุบาลปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16นิว้x16นิว้  55 ตรม. 
ทาสีผนังคอนกรีต 100 ตรม.โรงเรียนบา้นพซุาง ต.ธารเกษม อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

150,000              

 (23357) 23357 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่สี ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. 448 แผ่น ครอบกระเบือ้งลอนคู่สี
 32 แผ่น ตะปเูกลียวยึดกระเบือ้งลอนคู่ 512 ตัว เปล่ียนเขิงชายไม้เนือ้แจ็ง ขนาด 1x6 นิว้ 35 ม. แผงบงัแดด 
คร่าวเหล็กฉาก แผ่นกระเบือ้งเส้น 34 ตรม. ทาสีแผงบงัแดด 34 ตรม. ทาสีพลาสติก 490 ตรม. เปล่ียนประตู
เหล็กม้วนบานทบึแบบใช้มือดีง 2 ชุดโรงเรียนวัดโคกหนามแทง่ ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่980

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23358) 23358 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่สีขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5.5 (สีประกายมุก) มม. 

1,044 แผ่น ครอบตะเฆ่กระเบือ้งลอนคู่สี (สีประกายมุก) 70 แผ่น ครอบกระเบือ้งสันโค้งสี (สีประกายมุก) 66 
แผ่น ครอบโค้ง 3 ทาง (สีประกายมุก) 2 แผ่น ครอบโค้งทางมน(สีประกายมุก) 4 แผ่น ตะปเูกลียวยึดกระเบือ้ง
ลอนคู่ ขนาด 4 นิว้ 1,300 ตัว ไม้เชิงชายส้าเร็จรูป ขนาด 17x200x30.50ม. 101 ม.โรงเรียนวัดหนองยาวสูง ต.
หนองยาว อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23359) 23359 อาคารเรียน แบบ 017 กั้นผนังหอ้งคอมพวิเตอร์ กระจกหนา 10 มม. 254 ตรฟ. กรอบอลูมิเนียมสีชา 44 ม. 
แผ่นลูกฟกูอลูมิเนียมสีชา กว้าง 6 นิว้ 6 ตรม. กั้นผนังหอ้งเรียน กระจกหนา 10 มม. 254 ตรฟ. กรอบอลูมิเนียม
สีชา 44 ม. แผ่นลูกฟกูอลูมิเนียมสีชา กว้าง 6 นิว้ 6 ตรม.โรงเรียนวัดบา้นโพธิ์ (มิตรภาพที ่132) ต.หว้ยปา่หวาย 
อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

100,000              

 (23360) 23360 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสีอาคารเรียนภายนอก 1,230 ตรม. เปล่ียนขอรับ-ขอสับหน้าต่าง 64 ชุด เปล่ียน
กระจกช่องแสงหน้าต่าง192 ตรฟ. เปล่ียนกระจกช่องแสงประตู 36 ตรฟ.
อาคารเรียน แบบ ป1 ข เปล่ียนกระจกช่องแสงประตู้ 57 ลบฟ. เปล่ียนกระจกช่องแสงหน้าต่าง 306 ลบฟ. 
เปล่ียนกุญแจประตูหอ้งเรียน 13 ชุด เปล่ียนขอรับ-ขอสับหน้าต่าง 125 ชุด โรงเรียนวัดเขาจ้าปา(เทยีนราษฎร์
อุทศิ) ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23361) 23361 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ปรับปรุงขัดพืน้หอ้งเรียนด้วยเคร่ืองจักร 3,915 ตรม. ทายูรีเทน 3,915 ตรม. แลคเกอร์
เงา 3,915 ตรม. โรงเรียนวัดนาร่อง ต.หนองโน อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23362) 23362 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ไม้ยาง ขนาด 1.5นิว้x2นิว้x3ม. 26.84 ลบ.ฟ. ผนังไม้อัดซิเมนต์ หนา 0.5 นิว้ ขนาด 6
นิว้x3ม. 1854 ศอกโรงเรียนวัดหนองสุทธะ ต.ปา่หวาย อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

100,000              

 (23363) 23363 อาคารเรียน แบบ 008 ชั้นเดียว 3 หอ้งเรียน  ใต้ถุนต้่า ต่อเติมเพิม่  4 หอ้งเรียน พ.ศ.2511 เปล่ียนหลังคา
กระเบือ้งลอนคู่สีขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. 1,100 แผ่น ครอบตะเฆ่กระเบือ้งลอนคู่สี 15 แผ่น ครอบ
กระเบือ้งสันโค้งสี 156 แผ่น สลักเกลียวยึดกระเบือ้งลอนคู่ 3,566 ตัวโรงเรียนวัดปอ๊กแปก๊ ต.หนองโน อ.เมือง
สระบรีุ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23364) 23364 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้ 168 ตร.ม. เปล่ียนราวบนัไดไม้ ขนาด 2x4 นิว้ 6.6 ม. เปล่ียน
รางรับน้้าฝนสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 5 นิว้ 95 ม. 
อาคารเรียน แบบ ป 1 พเิศษ ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้ 252 ตร.ม. เปล่ียนราวบนัไดไม้ ขนาด 2x4 นิว้ 6.6 ม.
บา้นพกัครู เปล่ียนหลังคาสังกะสีลูกฟกูลอนใหญ่ หนา 0.20 มม. กว้าง 2.5ฟ. 452 ตร.ฟ. ตะปตูอกสังกะสี 40 
กก.  ทาสีน้้ามัน 64 ตร.ม. โรงเรียนวัดโคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23365) 23365 อาคารเรียน แบบ 105/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16นิว้x16นิว้  130 ตร.ม. เปล่ียนจมูกบนัได pvcกส้าง 
2นิว้หนา5 มม. 54 ม.
อาคารเรียน แบบ 105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16นิว้x16นิว้  130 ตร.ม. เปล่ียนจมูกบนัได pvcกส้าง 
2นิว้หนา5 มม. 54 ม.โรงเรียนวัดหว้ยบง (บริษทัข้าวไทยจ้ากัดสงเคราะห ์3) ต.หว้ยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
สระบรีุ

150,000              

 (23366) 23366 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ ผนังไม้ส้าเร็จรูปตีทบัเกล็ดสีต่างๆ ขนาด0.8x15x400 ซม. 100 ม. ตะปเูกลียว 7 กล่อง
โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ ต.หนองยาว อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23367) 23367 อาคารเรียน แบบ017 ผนังไม้ส้าเร็จรูปตีทบัเกล็ดสีต่างๆ 80 ตร.ม. ไม้ยางขนาด 1. 5x3 นิว้ 5 ลบ.ฟ. เปล่ียนฝ้า
กระเบือ้งซิเมนต์เส้นใย แผ่นเรียบ หนา 4 มม. 50 ตร.ม. ทาสีน้้าอะครีริค 54 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง ต.
หนองยาว อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23368) 23368 อาคารเรียน แบบ สปช 017 ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้ 965 ตร.ม. ทสีฝ้าเพดาน ภายในสีน้้าอะครีริค 100 ตร.ม. 
เปล่ียนบานประตูไม้เนือ้แข็ง ขนาด 0.90x2.00 ม. 6 บาน ประคูเหล็กดัด ขนาด 1x2นิว้ขนาด 0.90x2.00 ม. 6 
บาน หน้าต่างไม้เนือ้แข็ง ขนาด 0.45x1.10 ม. 28 บาน โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) ต.หนองโดน
 อ.หนองโดน จ.สระบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่981

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23369) 23369 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ ทาสีน้้ามัน 750 ตร.ม. ทายูรีเทนเคลือบแข็งพืน้ผิวอาคาร 325 ตร,ม.โรงเรียนวัดส้มปอ่ย

 ต.หนองแก อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ
100,000              

 (23370) 23370 อาคารเรียน แบบ418/26 ฝ้ายิบซ่ัมฉาบเรียบรอยต่อ 9 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็ง 20 ตร.ม. ทาสีฝ้า สีน้้าอะครีริค 65 
ตร.ม. เปล่ียนกระเบือ้งสอนคู่สีต่างๆ 10 แผ่น ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 8นิว้x8นิว้ 60 ตร.ม. อาคารเรียน 
แบบ 2/28 ฝ้ายิบซ่ัมฉาบเรียบรอยต่อ 9 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็ง 19.5 ตร.ม. ทาสีฝ้า สีน้้าอะครีริค 64 ตร.ม เปล่ียน
กระเบือ้งสอนคู่สีต่างๆ 10 แผ่น เปล่ียนประตูเหล็กยืด 1 ชุด  อาคารหอ้งสมุด ฝ้ายิบซ่ัมฉาบเรียบรอยต่อ 9 มม. 
คร่าวไม้เนือ้แข็ง 15 ตร.ม. เปล่ียนรางน้้าสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 6 นิว้ 30 ม. ทอ่รับน้้าฝน สแตนเลส หนา
0.5 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิว้ 10 ม. อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 8นิว้x8นิว้ หอ้ง
ด้านข้างเวท ีc]tพืน้ด้านข้างอาคาร 120 ตร.ม. ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็งด้านเดียว 16 ตร.ม.
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ต .ปากเพรียว อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

200,000              

 (23371) 23371 อาคารเรียน แบบ 105/29 ทาสีหอ้งเรียน สีน้้าอะครีริด 1,600 ตร.ม. อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 205/26 
เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง 200 แผ่นโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบรีุ

150,000              

 (23372) 23372 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนผนังหอ้งคอมพวิเตอร์ ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็งด้านเดียว 104 
ตร.ม. ทาสีน้้ามัน(รวมรองพืน้ปอ้งกันเชื้อรา) 101 ตร.ม. เปล่ียนหน้าต่างไม้เนือ้แข็งขนาด 4.5x1.10 ม. 8 บาน
โรงเรียนธารเกษม ต.ธารเกษม อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

100,000              

 (23373) 23373 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ เปล่ียนผนังหอ้งคอมพวิเตอร์ ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็งด้านเดียว 104
 ตร.ม. ทาสีน้้ามัน(รวมรองพืน้ปอ้งกันเชื้อรา) 101 ตร.ม. เปล่ียนหน้าต่างไม้เนือ้แข็งขนาด 4.5x1.10 ม. 8 บาน
โรงเรียนวัดนายาว(ส้านักงานสลากินแบง่สงเคราะห ์411) ต.นายาว อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

100,000              

 (23374) 23374 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 และอาคารแบบอื่นๆ ทาสีน้้ามัน 1,158 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองสีดา ต.หนองสีดา
 อ.หนองแซง จ.สระบรีุ

100,000              

 (23375) 23375 อาคารเรียน แบบ 105/29 กั้นผนังหอ้งเรียน 4 หอ้ง กระจกหนา 8 มม. 1,010 ตร.ม. กรอบอลูมิเนียมสีชา 176 
ตร.ม. แผ่นลูกฟกูอลูมิเนียมสีชา 24 แผ่น ทาสีน้้าอะคริริค 100% 50 ตร.ม.โรงเรียนบา้นพกุร่าง(พลอุปถัมภ)์ ต.
พกุร่าง อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

100,000              

 (23376) 23376 อาคารเรียน แบบ สปช 108/29 กั้นหอ้งเรียน 4 หอ้ง แผ่นยิบซ่ัมบอร์ด หนา 4 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. 84 ตร.
ม. คร่าวเหล็กสังกะสี สองด้าน ทาสีน้้าพาสติกภายใน 216ตร.ม. ภายนอก 342 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองนางปุย๋ ต.
โคกใหญ่ อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23377) 23377 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทาสีอาคารไม้ 630 ตร.ม. ทาสีหอ้งอนุบาล สีอะครีริค 110 ตร.ม. เปล่ียนฝ้าเพดานยิบ
ซ่ัมบอร์ด คร่าวโลหะ 54 ตร.ม.โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.ตลาดน้อย อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23378) 23378 อาคารเรียน แบบ 008 เปล่ียนผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่น 8 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็ง 140 ตร.ม.โรงเรียน
อนุบาลวัดพระพทุธบาท ต.ขุนโขลน อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

150,000              

 (23379) 23379 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข/2514 อาคารเรียน แบบ 007/2520 ทาสีน้้ามัน 850 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองกีบม้า ต.
หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบรีุ

100,000              

 (23380) 23380 อาคารเรียน แบบ กรมสามัญ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาลอนคู่ ขนาด 0.5x1.2 ม. หนา 5 มม. (สี) 2,910 แผ่น สลัก
เกลียว 5,820 ตัว ครอบกระเบือ้ง 236 แผ่น ครอบตะเฆ่รางคู่ 220 แผ่น รางน้้าสังกะสี 24 ม.โรงเรียนอนุบาล
สระบรีุ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

300,000              

 (23381) 23381 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข กั้นหอ้งกระจกสีชา 570 ตร.ฟง กรอบบานอลูมิเนียม 183 ม. กุญแจ 3 ชุด ลูกล้อเล่ือน
บานเด่ียว 3 ชุด ลูกล้อเล่ือนบานคู่ 5 ชุดโรงเรียนบา้นซับครก ต.ขุนโขลน อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

150,000              

 (23382) 23382 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ทาสีน้้าพาสติก ภายใน 1,370 ตร.ม. ส้วม แบบ สปช 603/29 ทาสีน้้าพาสติก
ภายในภายนอก 100 ตร.ม. ทาสีน้้าพลาสติกภายนอก 265 ตร.ม.โรงเรียนวัดบา้นกล้วย ต.ตะกุด อ.เมืองสระบรีุ 
จ.สระบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่982

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23383) 23383 ปรับปรุงสนาม ปรับพืน้ดินลูกรัง 57 ลบ.ม. เทพืน้คอนกรีต หยาบ 27 ลบ.ม. ตะแกรงเหล็ก  380 ตร.ม.โรงเรียน

บา้นหว้ยหนิขาวมิตรภาพที ่213 ต.ผ่ึงรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ
100,000              

 (23384) 23384 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข 2 หลัง เปล่ียนฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี  324 
ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบรีุ

150,000              

 (23385) 23385 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวเหล้กชุบสังกะสี 120 ตร.ม. ประตูกระจกอลูมิเนียม
 บานสวิง 2 ชุด กระจกช่องแสง อลูมิเนีบม 2 ชุด ทาสีภายใน 120 ตร.ม. หน้าต่างกระจกบานเล่ือน 3 ชุด
โรงเรียนบา้นหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23386) 23386 อาคารเรียน แบบสร้างเอง ทาสีน้้าอะครีริคภายนอก 325 ตร.ม. สีน้้ามันทาเหล็ก 57 ตร.ม.โรงเรียนวัดบา้นใหม่ 
ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบรีุ

100,000              

 (23387) 23387 อาคารเรียน แบบกรมสามัญ ทาสีมัน 820 ตร.ม.โรงเรียนพระพทุธบาท ต.ขุนโขลน อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ 100,000              
 (23388) 23388 อาคารเรียน แบบ ป1 ข เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา 900 แผน พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นเขาเล้ียว ต.พกุร่าง อ.

พระพทุธบาท จ.สระบรีุ
100,000              

 (23389) 23389 อาคารเรียน แบบ ป1 ข ทาสีน้้าอะครีริค 1,070 ตร.ม.โรงเรียนวัดบอ่พระอินทร์ ต.สร่างโศก อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ 100,000              

 (23390) 23390 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทาสรน้้าอะครีริค ภายใน 352 ตร.ม.ภายนอก 252 ตร.มง. สีน้้ามัน  (ทากันเชื้อรา) 470
 ตร.ม.โรงเรียนบา้นสันประดู่(ค้าประชานุสรณ์) ต.บา้นยาง อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ

100,000              

 (23391) 23391 ปรับปรุงหอ้งส้วม สปช.601/26ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ 164 ตร.ม. โถส้วมแบบนัง่ยอง มีฐาน แบบราดน้้า 11 ทีน่ัง่
 อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง 11 ที ่กระจกเงาแบบติดผนิง 6 ก๊อกส้าหรับอ่างล้างหน้า 12 ที ่ทาสีผนังสีน้้า
พลาสติก 175โรงเรียนอนุบาลดอนพดุ(พพิฒัน์ดวงราษฎร์บ้ารุง) ต.ดอนพดุ อ.ดอนพดุ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23392) 23392 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข เปล่ียนผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็งด้านเดียว
โรงเรียนวัดหนองกบ(ไทยกล้าประชานุกูล) ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบรีุ

100,000              

 (23393) 23393 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ  เปล่ียนประตู ขนาด 1.2*2.2  8 ขุด
เทพืน้คอนกรีต 185 ตร.ม.โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต.พคุ้าจาน อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

100,000              

 (23394) 23394 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข หลังคาแผ่นเหล้กรีดลอน 90 ตร.ม. ทาสีน้้ามัน 600 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองมน(ลอย
เคลือบประชานุกูล) ต.บา้นหลวง อ.ดอนพดุ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23395) 23395 อาคารเรียน แบบ 105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12นิว้x12นิว้  216 ตรม.โรงเรียนบา้นซับชะอม ต.เขาวง
 อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

100,000              

 (23396) 23396 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทาสีน้้ามันหอ้งเรียน 1,032 ตร.ม. อาคาเรียน แบบ 017 ทาสีน้้ามันหอ้งเรียน 1,173 
ตร.ม.โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ต.หว้ยปา่หวาย อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

150,000              

 (23397) 23397 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข เทพืน้คอนกรีต และปกูระเบือ้ง 84 ตร.ม. อาคารเอนกประสงค์ ปบบ สปช.202/26 เท
พืน้คอนกรีต 42 ตร.ม.  อาคารแบบอื่น ๆ ทาสีน้้า 84 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองคล้า(ส้านักงานสลากกินแบง่
สงเคราะห ์153) ต.หนองบวั อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23398) 23398 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสีน้้ามัน 946 ตร.ม.โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ)์ ต.สร่างโศก อ.บา้นหมอ
 จ.สระบรีุ

100,000              

 (23399) 23399 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข เปล่ียนหลังครกระเบือ้งลอนคู่ ขนาด 0.5x1.20 ม. 700 แผ่น ครอบสันโค้ง 120 แผ่น 
พร้อมอุปกรณ์ ไม้เชิงชายเนือ้แข็ง 1x8 นิว้ 47 ม.โรงเรียนวัดหนองสองหอ้ง ต .ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบรีุ

100,000              

 (23400) 23400 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ ทามีน้้ามันภายนอกภายใน 690 ตร.ม. ซ่อมฝาผนังกระเบือ้งแผ่นเรียบ 40 มม.โรงเรียน
วัดหนองทางบญุ ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบรีุ

100,000              

 (23401) 23401 อาคารเรียน สปช.2/28  ทาสีภายใน 1020 ตร.ม. ปกูระเบือ้งขนาด 12"*12" ขนาด 112 ตร.ม.โรงเรียนชุมชนวัด
หนองโนใต้ ต.หนองโน อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

100,000              



     หนา้ที ่983

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23402) 23402 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ผนังไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็ง ด้านเดียว 98 ตร.ม. 

ทาสีน้้ามัน 170 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองหวัโพ ต.หนองหวัโพ อ.หนองแซง จ.สระบรีุ
100,000              

 (23403) 23403 อาคารเอนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ขนาด 0.5*1.2 500 แผ่น ครอบสันโค้งกระบือ้ง 30 แผ่น ครอบ
ตะเฆ่ 90 แผ่น  อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีน้้าอะคริริคภายใน 360 ตร.ม. ภายนอก 108 ตร.ม.โรงเรียนวัด
ตรีบญุญาราม ต.ธารเกษม อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

100,000              

 (23404) 23404 อาคารเอนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้ง ขนาด 12"*12" 180 ตร.ม. ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ทบีาร์ 128 ตร.ม.
โรงเรียนนิคมสงเคราะห ์2 ต.พคุ้าจาน อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

150,000              

 (23405) 23405 อาคารเรียน สปช.205/26 ติดแผงลวดตาข่ายขนาด 2 นิว้ คร่าวทอ่เหล็กเคลือบสังกะสี 237 ตร.ม. สปช.205/29
 ติดแผงลวดตาข่ายขนาด 2 นิว้ คร่าวทอ่เหล็กเคลือบสังกะสี 16 ตร.ม.โรงเรียนอนุบาลบา้นหมอ 'พฒันราษฎร์' 
ต.บา้นหมอ อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ

200,000              

 (23406) 23406 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่สี ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. 
1,050 แผ่น ครอบditเบือ้งลอนคู่สี 182 แผ่น ตะปเูกลียวยึดกระเบือ้งลอนคู่ 2,100 ตัว ทาสี 300 ตร.ม. ไม้เชิง
ชาย เนือ้แข็ง 50 ม.โรงเรียนวัดวังเลน ต.พแุค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23407) 23407 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ผนังไม้ยางหนา 4 มม. คร่า วไม้เนือ้แข็ง 104 ตร.ม. ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้ฯ 100 
ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองจิก ต.หนองแก อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

100,000              

 (23408) 23408 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข  พ.ศ. 2510
-ทาสีน้้ามันรวมสีรองพืน้ไม้กันเชื้อรา 600 ตารางเมตร
อาคารเรียนแบบ ป.1 ข  พ.ศ. 2516
-ทาสีน้้ามันรวมสีรองพืน้ไม้กันเชื้อรา 600 ตารางเมตร
โรงเรียนบา้นม่วงฝ้าย ต.หวัปลวก อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ

150,000              

 (23409) 23409 อาคารเรียน แบบ 105/29  รางรับน้้าฝน 78 ม. พร้อมอุปกรณ์ ทาสีน้้าอะครีริค 55 ตร.ม. สีน้้ามัน 145 ตร.ม. ปู
พืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12นิว้x12นิว้ 70 ตร.ม.โรงเรียนวัดไก่เส่า(พนัธุ์พทิยาคาร) ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.
สระบรีุ

150,000              

 (23410) 23410 อาคารแบบ ป.1 ข
-ทาสีน้้ามันงานไม้อาคารด้านนอก 945.60 ตารางเมตรโรงเรียนบา้นหนองบวั(ประชาสงเคราะห์) ต.หนองบวั อ.
บา้นหมอ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23411) 23411 อาคารเรียน แบบ 105/29  ทาสีน้้าอะครีริค 1,200 ตร.ม.โรงเรียนวัดทา่ช้าง(ทา่ช้างประกฤติศึกษา) ต.ทา่ช้าง อ.
เสาไห ้จ.สระบรีุ

100,000              

 (23412) 23412 อาคารเรียน แบบ 105/29  วง   ทาสีน้้าอะครีริค 186.96 ตร.ม. ทาสีโต๊ะ-เก้าอี้ 145 ตร.ม. ทาสีน้้ามัน 200 ตร.
ม. ทาสีร้ัว วง   สีน้้าอะครีริค 360 ตร.ม. โรงอาหาร วง   ทาสีน้้าอะครีริค 200 ตร.ม.โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์
 ต.หว้ยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23413) 23413 อาคาร สปช.105/29  เปล่ียนประตูกระจก 4 บาน ทาสีน้้าอะคริลิค 450 ตร.ม. หอ้งน้้า เปล่ียนประตู PVC 5 
บาน  ทาสีน้้าพลาสติก โรงเรียนบา้นครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห)์ ต.บา้นครัว อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23414) 23414 อาคารเรียนแบบกรมสามัญ 017 
-กระเบือ่งหลังคาลอนคู่ขนาด 0.50X1.20 หนา 5 มม.
 1100 แผ่น
-ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่ 120 แผ่น
อาคารเรียนแบบ ป.1 ข
-สีน้้ามันส้าหรับงานไม้รวมสีรองพืน้ 2 คร้ัง 480 ตารางเมตรโรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที ่188 ต.บางโขมด
 อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่984

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23415) 23415 อาคารเรียน แบบ ป พเิศษ ผนังไม้ตีซ้อนเกล็ด ด้านเดียว 101 ตร.ม.โรงเรียนวัดหวัถนน ต.บา้นโปร่ง อ.หนองโดน

 จ.สระบรีุ
100,000              

 (23416) 23416 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข /2514 ทาสีผนัง สีน้้ามันรวมสีรองพืน้ 150 ตร.ม. อาคารเรียน แบบ ป 1 ข/2521 ทาสี
ผนัง สีน้้ามันรวมสีรองพืน้ 345 ตร.ม.โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) ต.หนองโดน อ.หนองโดน
 จ.สระบรีุ

100,000              

 (23417) 23417 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีน้้า อครีลิคภายนอก 480 ตร.ม. สีน้้า ภายใน 1100 ตร.ม. สีน้้ามัน 320 ตร.
ม.โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม ต.พแุค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23418) 23418 อาคาตเรียน แบบสร้างเอง เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่สีขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. 240 แผ่น ครอบ
ตะเฆ่กระเบือ้งลอนคู่สี 35 แผ่น ตะปู้เกลียวยึดกระเบือ้งลอนคู่ 260 ตัว ทาสีน้้าอะครีลีค 100% มอก 272-2549 
 50 ตร.ม. โรงเรียนชุมชนบา้นกลับ(สราญราษฎร์) ต.บา้นกลับ อ.หนองโดน จ.สระบรีุ

150,000              

 (23419) 23419 อาคารเอนกประสงค์ ติดต้ังหน้าต่างกระจก  กระจกแผ่นใสหน้า 5 มม. 759 ตร.ม. วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2 " *4"
 117เมตร  กรอบนอกอลูมิเนียม ขนาด 223 เมตร กุญแจล๊อกบานเล่ือนหน้าต่างอลูมิเนีม 9 ชุด ลูกล้อเล่ือนบาน
เด่ียว 44 ชุด สีน้้าอิครีลิค 150 ตร.ม.โรงเรียนวัดมงคล ต.เขาดินพฒันา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23420) 23420 อาคารเรียน แบบ 105/29/2541  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12นิว้x1/นิว้  162 ตรม. อาคารเรียน แบบ 
105/29 /2542 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12นิว้x1/นิว้  162 ตรม.โรงเรียนบา้นธารทองแดง ต.พคุ้าจาน อ.
พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

150,000              

 (23421) 23421 อาคารเรียน แบบ 004/28 ครอบจั่วและรางน้้าฝน 30 แผ่น ซ่อมฝ้า 4 แผ่น ฝาผนังไม้ 100 แผ่น ตะแกรงช่องลม
 ชั้นบน 45 แผ่น เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็ง 5 แผ่น ทาสีผนังปนู 180 ตร.ม.โรงเรียนประชาสงเคราะหรั์งสรรค์ ต.พระ
พทุธบาท อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

100,000              

 (23422) 23422 ส้วน สปช.601/2526 เปล่ียนโถส้วมแบบนัง่ยอง มีฐานพร้อมหม้อน้้า 4 ชุด  อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง 1 ชุด 
กระจกเงาแบบติดผนัง 1 ที ่พืน้กระเบือ้งเคลือบปพูืน้ขนาด 12 * 12  12 ตร.ม. ผนัง ขนาด 12 * 12  16 ตร.ม. 
กระเบือ้งลอนคู่สี ขนาด 0.5*1.2  หนา 0.5 ม. 3 4 แผ่น  0.5*1.5 หนา 0.5 34 แผ่น ครอบตะเฆ่กระเบือ้งบลอน
คู่สี 17 แผ่น สัน้้าอครีลิค 2 กระปอ๋ง โรงเรียนวัดบา้นยาง ต .บา้นยาง อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ

100,000              

 (23423) 23423 ปรับปรุงหอ้งน้้า ภายใน อาคารเรียน ก่อผนังหนา 9 ซม. 62 ตร.ม. ผนังก่อบล๊อกแก้วสีชา 3.2 ตร.ม. ผนัง
กระเบือ้ง ประตู PVC 4 ชุด ปพูืน้กระเบือ้ง โถส้วม แบบนัง่ราบ ราดน้้า อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาเตอร์ โถปสัสาวะ
ชาย ฝักบวัอาบน้้า ทีใ่สกระดาษช้าร ก๊อกน้้า สายฉีดช้าระ กระจกเงา ถังบ้าบดัน้้าปฏกิูล โรงเรียนวัดโนนสภาราม 
(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23424) 23424 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ หลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบสี เครือบอลูซิงค์ หนา 0.4 มม. 516 ตร.ม. ครอบหลังคา
แผ่นเหล็กรีดลอน 64 ม. โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23425) 23425 อาคารเรียน แบบ สปช 2/28 (อาคารสีม่วง) ปพูืน้กระเบือ้งเซรามิค ขนาด 12นิว้x12นิว้ หอ้งชั้น ป.2/1  56 ตรม
 อาคารเรียน แบบ สปช 2/28 (อาคารสีม่วง) ปพูืน้กระเบือ้งเซรามิค ขนาด 12นิว้x12นิว้ หอ้งชั้น ป.2/2  56 
ตรม. อาคารเรียน แบบ สปช 2/28 (อาคารสีส้ม) ปพูืน้กระเบือ้งเซรามิค ขนาด 12นิว้x12นิว้ หอ้งชั้น ป.1/1  56
 ตรม.  อาคารเรียน แบบ สปช 2/28 (อาคารสีส้ม) ปพูืน้กระเบือ้งเซรามิค ขนาด 12นิว้x12นิว้ หอ้งชั้น ม.3/1  
56 ตรม.  อาคารเรียน แบบ สปช 2/28 (อาคารสีส้ม) ปพูืน้กระเบือ้งเซรามิค ขนาด 12นิว้x12นิว้ หอ้งชั้น ม.3 
(หอ้งสมาช์บอร์ด) 56 ตรม. อาคารเรียน แบบ สปช 2/28 (อาคารสีส้ม) ปพูืน้กระเบือ้งเซรามิค ขนาด 12นิว้x12
นิว้ หอ้งชั้น ม.3/2  56 ตรม. โรงเรียนบา้นปากข้าวสาร(บริษทัข้าวไทยจ้ากัดสงเคราะห์2) ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง
สระบรีุ จ.สระบรีุ

200,000              

 (23426) 23426 อาคารเรียน ทาสีน้้าอะครีลิก ภายใน 500 ตร.ม. ภายนอก 500 ตร.ม. สีน้้ามัน 217 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองพนั
เรือ(ส้านักงานสลากกินแบง่สมทบ 167) ต.ไผ่ขวาง อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ

100,000              



     หนา้ที ่985

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23427) 23427 อาคารอเนกประสงค์ กระเบือ้งลอนคู่ 120 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ ไม้แปร 75 ตัว ไม้เชิงชาย ไม้เนือ้แข็ง 60 ม. ไม้

อัดซีเมนต์ 120 แผ่น ประตูไม้เนือ้แข็ง 12 บานโรงเรียนชุมชนบา้นตลาดน้อย(ประชานุกูล) ต.ตลาดน้อย อ.บา้น
หมอ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23428) 23428  อาคานเรียน แบบ 017/2512 เปล่ียนฝ้าเพดาน แผ่นเรียบ 4 มม. 250 แผ่น ไม้มอบ 50 ตัว ทาสี เปล่ียน ประตู 
2 บาน หน้าต่าง 9 บาน โรงเรียนบา้นเขาดินใต้ ต.หวัปลวก อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ

100,000              

 (23429) 23429 อาคารเรียน แบบ 512 ฝ้ากระเบือ้งแผ่นเรียบ 288 ตร.ม. ทาสีฝ้า 288 ตร.ม.โรงเรียนวัดบ้าเพญ็พรต(ประมาณ
ราษฎร์วิทยาฯ) ต.หวัปลวก อ.เสาไห ้จ.สระบรีุ

100,000              

 (23430) 23430 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ทาสีอะคริริค ภายนอก1300 ตร.ม. ภายใน 600 ตร.ม.โรงเรียนหน้าพระลาน (พบิลู
สงเคราะห์) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ

200,000              

 (23431) 23431 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าว เหล็กชุบสังกะสี ขนาด 6x2.4 ม. 90 ตร.ม. 
ผนังไม้อัดยาง ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 4 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็ง 19.94 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองบวั ต.ตล่ิงชัน อ.
เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23432) 23432 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทายูรีเทนเคลือบแข็งพืน้อาคาร 400 ตร.ม. ทาสีน้้ามัน 500 ตร.ม. อาคารหอ้งสมุด 
กระเบือ้งลอนคู่สี ขนาด 0.5x1.20 ม. 631 แผ่น ครอบกระเบือ้งลอนคู่สี 41 ตะปเูกลียว 800 ตัวโรงเรียนวัดม่วง
น้อย ต.บา้นครัว อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ

150,000              

 (23433) 23433 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทาสีน้้ามัน 500 ตร.ม. ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ ขนาด 9 มม. ฉาบเรียบ  คร่าวเหล็กชุบสังกะสี 80
 ตร.ม. ทาสีภายใน 80 ตร.ม. หน้าต่างกระจกบานเล่ือน ขนาด 110x370 ซม. 3 ชุดโรงเรียนวัดหนองหว้า ต.พแุค
 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23434) 23434 อาคารเรียน แบบ 017 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16นิว้x16นิว้ 251 ตรม. อาคารเรียน แบบ สปช 2/28 (แา
คารเฉลิมพระเกียรติฯ) ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16นิว้x16นิว้ 151 ตรม. ปกูระเบือ้งเคลือบพืน้บนัได ขนาด 
8นิว้x8นิว้ 10 ตรม.โรงเรียนทา้ยพกิุล(ส้านักงานสลากกินแบง่สงเคราะห ์68) ต.พระพทุธบาท อ.พระพทุธบาท จ.
สระบรีุ

150,000              

 (23435) 23435 อาคารเรียน แบบ ปพเิศษมาลากุล ทาสีน้้ามันส้าหรับไม้ 300 ตร.ม. ทาสีน้้าอะครีริค 100% (กึ่งเงา)  72 ตร.ม. 
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12นิว้x12นิว้  115 ตรม.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบรีุ (พบิลูสงเคราะห ์2)
 ต.ธารเกษม อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

100,000              

 (23436) 23436 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16นิว้x16นิว้  180 ตร.ม. หน้าอาคารเรียน ทาสีภายใน
หอ้งเรียนส้าหรับงานไม้ 648 ตร.ม.โรงเรียนวัดถนนเหล็ก ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23437) 23437 เทพืน้หน้าอาคารเรียน คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กกซ/ตร.ม./140 กก./ตร.ม. 30 ตร.ม. ตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูป 
ขนาด 6 มม. 30 ตร.ม.โรงเรียนบา้นเขาพลัด ต.เขาวง อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

100,000              

 (23438) 23438 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข กั้นผนังหอ้งเรียน ไม้อัดสัก หนา 6 มม. คร่างเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน 46 ตร.ม. ทาสี
ภายใน 240 ตร.ม.โรงเรียนวัดช้าง ต.บา้นหลวง อ.ดอนพดุ จ.สระบรีุ

100,000              

 (23439) 23439 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ปพูืน้กระเบือ้งซีเมนต์ส้าเร็จรูป ขนาด 40x40 ซม.  196 ตรม. ทาน้้ายาเคลือบเงาไม้ ยูรี
เทน 74 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) ต.พกุร่าง อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ

200,000              

 (23440) 23440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดทุง่สาริกา (ท-ีสาโรจน์อุปถัมภ)์ ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ 100,000              

 (23441) 23441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดปา่สัก ต .ดาวเรือง อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ 100,000              
 (23442) 23442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.หนองแซง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23443) 23443 อาคารเรียน อาคารประกอบ(หอ้งสมุด)  ทาสี/  ส้วม เปล่ียนประตูโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ต.หนองจรเข้ อ.หนอง

แค จ.สระบรีุ
150,000              

 (23444) 23444 อาคารอนุบาล/ หอ้งส่ือและอุปกรณ์ ปพูืน้ เปล่ียนประตู ปรับปรุงลาน BBLโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ ต.หนอง
ปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่986

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23445) 23445 หอ้งดนตรี/ ศูนย์การเรียนรู้ ทาสี,  อาคารเรียน/ อาคารอเนกประสงค์/ บา้นพกัครู  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา 68(วัดเหวลาด) ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ
150,000              

 (23446) 23446 หอ้งคอมพวิเตอร์ ทาสี  โรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดวังยาง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23447) 23447 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดช้าผักแพว ต.ช้าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              
 (23448) 23448 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นโปง่ไทร ต.ล้าสมพงุ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 150,000              
 (23449) 23449 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบลูย์วิทยาคาร) ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.

สระบรีุ
150,000              

 (23450) 23450 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส ต.บา้นล้า อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 150,000              
 (23451) 23451 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองโปง่ ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 150,000              
 (23452) 23452 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดคลองหา้ ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบรีุ 100,000              
 (23453) 23453 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดบา้นจาน ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบรีุ 100,000              
 (23454) 23454 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดหนองโรง ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบรีุ 100,000              
 (23455) 23455 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นซับดินด้า ต.ล้าสมพงุ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 100,000              
 (23456) 23456 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดบา้นลาด ต.หว้ยขมิน้ อ.หนองแค จ.สระบรีุ 100,000              
 (23457) 23457 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ติดต้ังกันสาดโรงเรียนบา้นหวัถนน ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23458) 23458 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ประตู โรงเรียนวัดสร้างบญุ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23459) 23459 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน ผนังโรงเรียนวัดขอนหอม ต.ตาลเด่ียว อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 100,000              
 (23460) 23460 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดบา้นล้า(บา้นล้าวิทยาคาร) ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23461) 23461 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคา เชิงชายโรงเรียนวัดคลองใหม่ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23462) 23462 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ผนัง ทาสีโรงเรียนวัดหนองครก ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบรีุ 150,000              
 (23463) 23463 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหนองน้้าเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ)์ ต.หว้ยแหง้ อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 100,000              
 (23464) 23464 อาคารเรียน ฝ้าเพดาน ผนัง ประตู-หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดหนองไทร ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23465) 23465 อาคารเรียน เปล่ียนประตู-หน้าต่างโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 200,000              
 (23466) 23466 อาคารเรียน เปล่ียนอุปกรณ์ประตู ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งบริเวณหน้าอาคารโรงเรียนวัดหว้ยทราย(อดิเรกสารประชา

นุสรณ์) ต.หว้ยทราย อ.หนองแค จ.สระบรีุ
150,000              

 (23467) 23467 อาคารเรียน เปล่ียนหน้าต่าง บา้นพกัครู หลังที ่1 และ 2  เปล่ียนเสา หลังคา ผนัง คาน บนัไดโรงเรียนบา้นซับ
สนุน่ ต.ซับสนุน่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ

200,000              

 (23468) 23468 อาคารเรียน  เปล่ียนประตู-หน้าต่างโรงเรียนวัดทา่คล้อ ต.ทา่คล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 100,000              
 (23469) 23469 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่ฤทธิ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23470) 23470 อาคารเรียน เปล่ียนหน้าต่าง โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23471) 23471 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคา ประตู-หน้าต่าง พืน้ ทาสีโรงเรียนวัดโคกกรุง ต.ช้าผักแพว อ.แก่งคอย จ.

สระบรีุ
150,000              

 (23472) 23472 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคา กั้นหอ้งกระจกลูมิเนียมโรงเรียนวัดปา่ไผ่ ต.ทบักวาง อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 200,000              
 (23473) 23473 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนฝ้าเพดาน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นซับน้อยใต้สามัคคี ต.ซับสนุน่ อ.มวกเหล็ก จ.

สระบรีุ
100,000              

 (23474) 23474 อาคารเรียน เปล่ียนประตู ปพูืน้ ทาสี  ส้วม เปล่ียนหลังคา ประตูโรงเรียนบา้นหลังเขา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก 
จ.สระบรีุ

150,000              

 (23475) 23475 อาคารเรียน เปล่ียนหน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้โรงเรียนวัดบา้นหมาก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 100,000              

 (23476) 23476 อาคารเรียน เปล่ียนหลังโรงเรียนบา้นปา่วังกวาง ต .บา้นปา่ อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              
 (23477) 23477 อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองผักบุง้ ต .ทบักวาง อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              



     หนา้ที ่987

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23478) 23478 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคา ปรับปรุงส้วมโรงเรียนวัดพระพทุธบาทน้อยมิตรภาพที ่69 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.

สระบรีุ
150,000              

 (23479) 23479 อาคารเรียน เปล่ียนประตูพร้อมอุปกรณ์ ทาสีโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 200,000              
 (23480) 23480 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองมะค่า ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 150,000              
 (23481) 23481 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 100,000              
 (23482) 23482 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง

โรงเรียนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 ต.ทบักวาง อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ
200,000              

 (23483) 23483 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ)์ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบรีุ 150,000              
 (23484) 23484 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดสองคอนกลาง ต .สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              
 (23485) 23485 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 150,000              
 (23486) 23486 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัดตาลเด่ียว ต.ตาลเด่ียว อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              
 (23487) 23487 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเล้ียงโคนม ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 150,000              
 (23488) 23488 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่พลู ต.ล้าสมพงุ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 150,000              
 (23489) 23489 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นล้าสมพงุ ต.ล้าสมพงุ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 150,000              
 (23490) 23490 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดบา้นดอน ต.บา้นล้า อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23491) 23491 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นช่อง ต .บา้นปา่ อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 100,000              
 (23492) 23492 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองม่วงเหนือ ต .ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 100,000              
 (23493) 23493 โรงอาหาร เทพืน้ ก่อผนัง เปล่ียนประตู-หน้าต่าง

โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภทัรายุวราษฎร์ฯ) ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ
150,000              

 (23494) 23494 อาคารเรียน เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนวัดค้าพราน ต.ค้าพราน อ.วังม่วง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23495) 23495 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดปากน้้า ต.ค้าพราน อ.วังม่วง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23496) 23496 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นหนองเอี่ยว ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 150,000              
 (23497) 23497 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่ลานหนิดาด ต .วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23498) 23498 อาคารเรียน เปล่ียนผนัง ประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นซับปลากั้ง ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.

สระบรีุ
150,000              

 (23499) 23499 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบา้นเขานมนาง ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 150,000              
 (23500) 23500 ซ่อมส้วมแบบอนามัย 2 หลัง ซ่อมอาคารเรียนวันครูโรงเรียนวัดล้าบวั ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบรีุ 150,000              
 (23501) 23501 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโปง่เก้ง ต .วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23502) 23502 อาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ทาสีโรงเรียนบา้นเขาไม้เกวียน ต .มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.

สระบรีุ
150,000              

 (23503) 23503 อาคารอเนกประสงค์ ก่อผนังอาคารโรงเรียนบา้นซับน้อยเหนือ ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 150,000              
 (23504) 23504 อาคารเรียน เปล่ียนกระจก รางน้้า บา้นพกัครู พืน้ ผนัง ประตู -หน้าต่าง บนัได สุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นโปง่ตะขบ 

ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบรีุ
100,000              

 (23505) 23505 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นมณีโชติสามัคคี ต.แสลงพนั อ.วังม่วง จ.สระบรีุ 150,000              
 (23506) 23506 ปรับปรุงสนามหลังอาคารเพชรรัตน์โรงเรียนหนิกอง(พบิลูอนุสรณ์) ต.หว้ยขมิน้ อ.หนองแค จ.สระบรีุ 200,000              
 (23507) 23507 อาคารเรียน ทาสี บา้นพกัครู เปล่ียนหลังคา ประตู หน้าต่างทาสีโรงเรียนอนุบาลทบักวาง ต .ทบักวาง อ.แก่งคอย 

จ.สระบรีุ
200,000              

 (23508) 23508 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบรีุ 150,000              
 (23509) 23509 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง

โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทงิเหนือ) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบรีุ
100,000              

 (23510) 23510 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบรีุ 150,000              



     หนา้ที ่988

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23511) 23511 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนวัดหว้ยคงคาวราวาส ต .หว้ยแหง้ อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              
 (23512) 23512 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดทา่มะปราง ต .ทา่มะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              
 (23513) 23513 ส้วม เปล่ียนประตู สุขภณัฑ์ ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 150,000              
 (23514) 23514 อาคารเรียนเปล่ียนหลังคา ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นคลองหา้ (ราษฎร์บ้ารุง) ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบรีุ 100,000              
 (23515) 23515 โรงอาหาร เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดสวนมะเด่ือสามัคคี ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบรีุ 150,000              
 (23516) 23516 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดนาบญุ ต .ตาลเด่ียว อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              
 (23517) 23517 ส้วม  เทพืน้คอนกรีต หลังคา ผนัง ปพูืน้ ประตูโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบรูณ์วิทยาคาร) ต.ทา่คล้อ อ.แก่งคอย

 จ.สระบรีุ
100,000              

 (23518) 23518 อาคารเรียน ทาสีอาคาร ทาสีร้ัว ปรับปรุงสนามฟตุบอลโรงเรียนชุมชนวัดบ้ารุงธรรม ต .ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 200,000              

 (23519) 23519 ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนนิคมทบักวางสงเคราะห ์2 ต.ทบักวาง อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              
 (23520) 23520 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดเตาปนู ต.เตาปนู อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              
 (23521) 23521 ส้วม เปล่ียนประตู สุขภณัฑ์โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพทิยา) ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบรีุ 100,000              
 (23522) 23522 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบญุ ต .บา้นล้า อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 150,000              
 (23523) 23523 ส้วม เปล่ียนหลังคา ปรับพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนวัดหว้ยทองหลาง ต.หว้ยขมิน้ อ.หนอง

แค จ.สระบรีุ
100,000              

 (23524) 23524 อาคารเรียน  เปล่ียนฝ้าหลังคา  ทาสีโรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทศิ) ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23525) 23525 อาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ ทาสีโรงเรียนบา้นซับบอน ต .ทบักวาง อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              
 (23526) 23526 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองตอตะเคียน ต .ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 100,000              
 (23527) 23527 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองจิก(บริษทัข้าวไทยจ้ากัดสงเคราะห์1 ต.หว้ยขมิน้ อ.หนองแค จ.

สระบรีุ
150,000              

 (23528) 23528 อาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ ต .เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 150,000              
 (23529) 23529 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดบวัลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ต.บวัลอย อ.หนองแค จ.สระบรีุ 150,000              
 (23530) 23530 ส้วม เปล่ียนหลังคา พืน้ ผนัง ประตู สุขภณัฑ์ ทาสีโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ต.บวัลอย อ.หนองแค จ.

สระบรีุ
100,000              

 (23531) 23531 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนิซ้อน ต . อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              
 (23532) 23532 อาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโปง่ก้อนเส้า ต .ทา่มะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              
 (23533) 23533 อาคารเรียนเทพืน้คอนกรีต ทาสีโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพจิารณ์อุปถัมภ)์ ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบรีุ 150,000              

 (23534) 23534 ปรับปรุงพืน้ผิวจราจรโรงเรียนสพป.สระบรีุ เขต 2 ต.บา้นปา่ อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 300,000              
 (23535) 23535 อาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบา้นธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) ต.บา้นธาตุ อ.แก่ง

คอย จ.สระบรีุ
100,000              

 (23536) 23536 ปรับปรุงลานกิจกรรม ค.ส.ล.โรงเรียนวัดกุ่มหกั(อินทโชติประสิทธิ)์ ต.กุ่มหกั อ.หนองแค จ.สระบรีุ 100,000              
 (23537) 23537 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบรีุ 150,000              
 (23538) 23538 ซ่อมแซมหลังคาสนามเด็กเล็ก ทาสีโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส ต.ช้าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 100,000              
 (23539) 23539 ลานคอนกรีตโรงเรียนบา้นซับกระดาน ต.ซับสนุน่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 100,000              
 (23540) 23540 อาคารเรียนแบบวันครู ทาสีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต .ไผ่ต้่า อ.หนองแค จ.สระบรีุ 100,000              
 (23541) 23541 อาคารเรียน ผนัง ประตู โครงคร่าวทอ่เหล็กเคลือบสังกะสีโรงเรียนวัดบอ่โศรก ต .สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 100,000              
 (23542) 23542 ปพูืน้กระเบือ้งหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบรีุ 150,000              
 (23543) 23543 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นใหม่ทุง่ดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบรีุ 100,000              
 (23544) 23544 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองกรดสามัคคี ต .แสลงพนั อ.วังม่วง จ.สระบรีุ 100,000              
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 (23545) 23545 อาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ? ต.หว้ยแหง้ อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 100,000              

 (23546) 23546 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคา ปรับพืน้ถนนโรงเรียนวัดบรีุการาม ต .หว้ยแหง้ อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 100,000              
 (23547) 23547 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบรีุ 100,000              
 (23548) 23548 ปพูืน้ทางเดินหน้าอาคารโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบรีุ 100,000              
 (23549) 23549 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นปกึส้าโรง ต .แสลงพนั อ.วังม่วง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23550) 23550 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี ต.หว้ยแหง้ อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 100,000              
 (23551) 23551 เทพืน้ซีเมนต์ปพูืน้กระเบือ้งซ่อมแซมทางเดินเทา้

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ
100,000              

 (23552) 23552 อาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นผังสามัคคี ต .หนิซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              
 (23553) 23553 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดบา้นดง ต .ช้าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 100,000              
 (23554) 23554 ปพูืน้กระเบือ้ง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดเจริญธรรม ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 150,000              

 (23555) 23555 บา้นพกัครูหลังที ่1และ 2 เปล่ียนหลังคาฝ้าเพดาน  ประตูโรงเรียนบา้นหนองผักหนอก ต.หนองย่างเสือ อ.
มวกเหล็ก จ.สระบรีุ

150,000              

 (23556) 23556 อาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ต .โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบรีุ 150,000              
 (23557) 23557 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดหว้ยขมิน้ ต .หว้ยขมิน้ อ.หนองแค จ.สระบรีุ 100,000              
 (23558) 23558 อาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโคกกลาง ต .โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบรีุ 100,000              
 (23559) 23559 บา้นพกัครูแบบองค์การเปล่ียนหลังคาฝ้าเพดาน  ผนัง  หน้าต่าง  ทาสีโรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง ต .หนองโรง อ.

หนองแค จ.สระบรีุ
150,000              

 (23560) 23560 อาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองจิก (บญุมีประชานุกูล) ต.หนองจิก อ.หนองแค 
จ.สระบรีุ

100,000              

 (23561) 23561 ท้าร้ัวโรงเรียนวัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบรีุ 150,000              
 (23562) 23562 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดทา่สีโพธิ์เหนือ ต.ทา่ตูม อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 100,000              
 (23563) 23563 บา้นพกัครูเปล่ียนหลังคา  พืน้  ผนัง ประตู  หน้าต่าง  ทาสีโรงเรียนวัดบงึไม้ ต .ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              
 (23564) 23564 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดหนองผักชี ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบรีุ 100,000              
 (23565) 23565 อาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บ้ารุง) ต.คลองเรือ อ.

วิหารแดง จ.สระบรีุ
200,000              

 (23566) 23566 อาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล ต .คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 100,000              

 (23567) 23567 บา้นพกัครูแบบกรมสามัญ  เปล่ียนหลังคา  ผนังโรงเรียนบา้นคลองไทร ต .หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 100,000              
 (23568) 23568 อาคารเรียนอาคารเอนกประสงค์ ส้วม ทาสีโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ ต .หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23569) 23569  อาคารเรียนอารคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น 

โรงเรียนบา้นล้าพญากลาง ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ
100,000              

 (23570) 23570 อาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ต .เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.
สระบรีุ

100,000              

 (23571) 23571 อาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.บา้นล้า อ.วิหาร
แดง จ.สระบรีุ

100,000              

 (23572) 23572 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดโปง่มงคล ต .ทา่มะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 100,000              
 (23573) 23573 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสด์ิอุปถัมภ)์ ต.หนองไข่น้้า อ.หนองแค จ.สระบรีุ 150,000              



     หนา้ที ่990

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23574) 23574  อาคารเรียนอารคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น 

โรงเรียนบา้นซับพริก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ
100,000              

 (23575) 23575 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดบา้นไผ่ ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบรีุ 100,000              
 (23576) 23576 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นบางกง ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 150,000              
 (23577) 23577 ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม ต.หว้ยแหง้ อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 100,000              
 (23578) 23578 อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนบา้นโปง่เกตุ ต .ซับสนุน่ อ.มวกเหล็ก

 จ.สระบรีุ
150,000              

 (23579) 23579 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบรีุ 200,000              
 (23580) 23580 ร้ัวโรงเรียน  เทคาน  ซ่อมเสา  ก่อผนังโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย ต .วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 100,000              
 (23581) 23581 ร้ัว เทคาน  ซ่อมเสา ก่อผนังโรงเรียนวัดโพนทอง ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบรีุ 100,000              
 (23582) 23582 เทพืน้คอนกรีต หลังอาคารเรียนโรงเรียนวัดถ้า้เต่า ต.ทา่คล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 150,000              
 (23583) 23583 อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดกะเหร่ียงคอม้า ต .ชะอม อ.แก่ง

คอย จ.สระบรีุ
150,000              

 (23584) 23584 อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .ตาลเด่ียว อ.แก่ง
คอย จ.สระบรีุ

150,000              

 (23585) 23585 งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นเก่า ต.บา้นหม้อ อ.พรหมบรีุ จ.สิงหบ์รีุ 99,000                
 (23586) 23586 งานพืน้ศูนย์การเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23587) 23587 งานมุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนวัดจักรสีห ์ต.จักรสีห ์อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23588) 23588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีสาคร ต .ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23589) 23589 งานฝ้าเพดาน ก่ออิฐ ทาสี งานพืน้โรงเรียนวัดตึกราชา ต.ม่วงหมู ่อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23590) 23590 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดศรัทธาภริม ต .ม่วงหมู ่อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23591) 23591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดกระดังงา ต .บางกระบอื อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23592) 23592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดประโชติการาม ต .บางกระบอื อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              

 (23593) 23593 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บ้ารุง ต .บางกระบอื อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23594) 23594 งานพืน้อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลสิงหบ์รีุ ต .บางพทุรา อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 200,000              
 (23595) 23595 งานฝาผนัง งานพืน้ งานหอ้งน้้าหอ้งส้วม งานทาสีโรงเรียนวัดพรหมสาคร ต .บางพทุรา อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 200,000              

 (23596) 23596 งานพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนวัดข่อย ต .หวัไผ่ อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23597) 23597 ปรับปรุงหอ้งสมุด งานพืน้ งานประตูโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงหบ์รีุ ต .หวัไผ่ อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23598) 23598 งานฝ้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดขุนสงฆ์ ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23599) 23599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนค่ายบางระจัน ต .บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23600) 23600 งานพืน้ งานทาสีอาคารเรียน งานหลังคาบา้นพกัครูโรงเรียนวัดโบสถ์ ต .อินทร์บรีุ อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 200,000              
 (23601) 23601 งานฝ้า งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดประดับ ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23602) 23602 งานฝาผนัง งานประตูอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ต .บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23603) 23603 งานทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดตะโกรวม ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23604) 23604 ปรับปรุบซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดประศุก ต .ประศุก อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23605) 23605 เปล่ียนเสา งานทอ่ระบายน้้า อาคารเรียนโรงเรียนวัดวังกะจับ ต .คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23606) 23606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบา้นกลับ ต .โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23607) 23607 งานฝ้า งานฝาผนัง งานทาสี อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลอินทร์บรีุ (วัดโพธิ์ศรี) ต.อินทร์บรีุ อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 102,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23608) 23608 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บา้นหนองกระทุม่) ต.หนองกระทุม่ อ.

ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ
150,000              

 (23609) 23609 งานตะแกรงกันนก งานประตูโรงเรียนบา้นหนองลีวิทยาคม ต .โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23610) 23610 งานพืน้ อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดกลางทา่ข้าม ต .ทา่ข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23611) 23611 งานทาสี อาคารเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ต.ทา่ข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23612) 23612 งานพืน้ งานมุงหลังคาโรงเรียนวัดสาธุการาม ต .ทา่ข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23613) 23613 ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดยาง ต.ทบัยา อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 98,000                
 (23614) 23614 งานฝ้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23615) 23615 งานพืน้ไม้อาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดม่วง ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23616) 23616 งานประตู งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดสิงห ์ต.โพสงัโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23617) 23617 งานมุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ ต .ถอนสมอ อ.ทา่ช้าง จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23618) 23618 งานพืน้ งานประตูโรงเรียนวัดการ้อง ต .หว้ยชัน อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 88,000                
 (23619) 23619 งานพืน้โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.ถอนสมอ อ.ทา่ช้าง จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23620) 23620 งานพืน้โรงเรียนวัดหนองสุ่ม ต.หว้ยชัน อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23621) 23621 งานทาสี งานพืน้อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลทา่ช้าง ต .ถอนสมอ อ.ทา่ช้าง จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23622) 23622 งานพืน้โรงเรียนวัดโสภา ต.โพประจักษ ์อ.ทา่ช้าง จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23623) 23623 งานหลังคา อาคารเด็กเล็กโรงเรียนบา้นคูเมือง ต.หว้ยชัน อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23624) 23624 งานทาสี อาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหนิ ต .โพประจักษ ์อ.ทา่ช้าง จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23625) 23625 งานทาสี งานหลังคา อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดพกิุลทอง ต .พกิุลทอง อ.ทา่ช้าง จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23626) 23626 งานมุงหลังคา อาคารเรียนโรงเรียนวัดชันสูตร ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23627) 23627 งานพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนวัดเสือข้าม ต.ประศุก อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 101,000              
 (23628) 23628 งานทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดวังขรณ์ ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23629) 23629 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23630) 23630 งานฝาผนัง อาคารเรียนโรงเรียนวัดปลาไหล ต .ประศุก อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23631) 23631 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์หอม ต .เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23632) 23632 งานมุงหลังคาโรงเรียนวัดน้้าผ้ึง ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23633) 23633 งานประตู งานหลังคา อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดล่องกะเบา ต .ทองเอน อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23634) 23634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร ต .สิงห ์อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23635) 23635 งานมุงหลังคาศูนย์การเรียนลานธรรมโรงเรียนวัดแหลมคาง ต .แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23636) 23636 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดไผ่ด้า (มิตรภาพที ่183) ต.ทองเอน อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              

 (23637) 23637 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23638) 23638 งานพืน้ งานสุขภณัฑ์ ทาสี อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห ์ต .ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.

สิงหบ์รีุ
100,000              

 (23639) 23639 งานพืน้ อาคาเรียนโรงเรียนชุมชนวัดดงยาง ต .ทองเอน อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23640) 23640 งานฝ้าเพดาน งานฝาผนัง อาคารเรียนโรงเรียนวัดบา้นจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) ต.บา้นจ่า อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 150,000              

 (23641) 23641 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต .พกัทนั อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23642) 23642 ปรับปรูงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดเซ่าสิงห ์ต .ทองเอน อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23643) 23643 งานพืน้ไม้ งานประตูหน้าต่างงานทาสี อาคารเรียนหอ้งน้้าโรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต .พกัทนั อ.บางระจัน 

จ.สิงหบ์รีุ
100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23644) 23644 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นทุง่กลับ ต.พกัทนั อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23645) 23645 งานพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนวัดเชียงราก ต .ทองเอน อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 131,000              
 (23646) 23646 งานทาสี อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนวัดคีม ต .สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23647) 23647 งานมุงหลังคา อาคาเรียนโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี ต .ทองเอน อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23648) 23648 งานหลังคา งานประตู งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดหว้ย ต .พกัทนั อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23649) 23649 งานฝ้า ทาสี หอ้งน้้า สุขภณัฑ์ งานพืน้โรงเรียนอนุบาลพรหมบรีุ ต .บางน้้าเชี่ยว อ.พรหมบรีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23650) 23650 งานพืน้ งานสุขภณัฑ์โรงเรียนวัดกลาง ต .ทองเอน อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23651) 23651 งานพืน้ งานประตูหน้าต่าง แผงตาข่ายกันนกโรงเรียนสพป .สิงหบ์รีุ ต.ถนนสิงหบ์รีุ อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 300,000              
 (23652) 23652 งานมุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลวง ต.บางน้้าเชี่ยว อ.พรหมบรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23653) 23653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนอาคาประกอบโรงเรียนวัดระนาม ต .ชีน้้าร้าย อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23654) 23654 งานพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนวัดเก้าชั่ง ต.บา้นหม้อ อ.พรหมบรีุ จ.สิงหบ์รีุ 99,000                
 (23655) 23655 งานฝาผนัง งานทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดโคปนู ต .บา้นหม้อ อ.พรหมบรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23656) 23656 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบางปนู ต .ชีน้้าร้าย อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23657) 23657 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดตราชู ต.บา้นหม้อ อ.พรหมบรีุ จ.สิงหบ์รีุ 99,000                
 (23658) 23658 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ ต .บา้นแปง้ อ.พรหมบรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23659) 23659 งานพืน้โรงเรียนวัดอัมพวัน ต.พรหมบรีุ อ.พรหมบรีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23660) 23660 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดทา่อิฐ ต .ทา่งาม อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23661) 23661 งานฝ้า งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดเตย ต.พระงาม อ.พรหมบรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23662) 23662 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดตุ้มห ูต .ทา่งาม อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23663) 23663 งานพืน้ งานมุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนวัดประสาท ต .พระงาม อ.พรหมบรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23664) 23664 งานประตู หน้าต่างอาคารเรียนโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส ต.หวัปา่ อ.พรหมบรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23665) 23665 งานพืน้โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ต.ม่วงหมู ่อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23666) 23666 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบา้นล้า ต .โพธิ์ชัย อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23667) 23667 งานพืน้ อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดน้อย ต .ง้ิวราย อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23668) 23668 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดกระทุม่ปี ่ต .โพธิ์ชัย อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23669) 23669 งานฝ้า ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ต .บางมัญ อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23670) 23670 งานพืน้ งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์เอน ต.บางน้้าเชี่ยว อ.พรหมบรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23671) 23671 งานพืน้ งานสี โรงเรียนชุมชนบา้นไม้ดัด ต.สิงห ์อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23672) 23672 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดวิหารขาว ต .วิหารขาว อ.ทา่ช้าง จ.สิงหบ์รีุ 80,000                
 (23673) 23673 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลบางระจัน ต .ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23674) 23674 งานพืน้โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ ต.อินทร์บรีุ อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23675) 23675 งานฝาผนังโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23676) 23676 งานพืน้โรงเรียนวัดไผ่ขาด ต.ง้ิวราย อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23677) 23677 งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเพิม่ประสิทธิผล ต.ง้ิวราย อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23678) 23678 งานทา งานหลังคาโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ต.หวัไผ่ อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23679) 23679 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต .ประศุก อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23680) 23680 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ต .น้้าตาล อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 150,000              
 (23681) 23681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 150,000              

 (23682) 23682 งานพืน้โรงเรียนชุมชนวัดพระนอน ต.ทบัยา อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
 (23683) 23683 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่ว้า ต .สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23684) 23684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบา้นโปง่แค ต .ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23685) 23685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ลานกิจกรรม BBL งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังกร่าง ต .ทุง่ยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.

สุโขทยั
100,000              

 (23686) 23686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบา้นน้้าเร่ือง ต .ทา่ฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 129,000              

 (23687) 23687 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนบา้นน้้าพ ุต .บา้นน้้าพ ุอ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 148,400              
 (23688) 23688 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานร้ือถอน  งานผนังโรงเรียนวัดสงฆาราม ต .กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23689) 23689 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  บา้นพกัครู  งานหลังคาโรงเรียนบา้นประดู่เฒ่า ต .กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 100,000              

 (23690) 23690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนบา้นสามพวง (สามัคคีพทิยา) ต.สามพวง อ.คีรีมาศ 
จ.สุโขทยั

150,000              

 (23691) 23691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองสามพญา ต .กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23692) 23692 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานทาสีโรงเรียนวัดหนองกก ต .โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23693) 23693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังลึก ต .วังลึก อ.บา้นด่านลานหอย จ.

สุโขทยั
150,000              

 (23694) 23694 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้  งานทาสีโรงเรียนบา้นด่าน ต .บา้นด่าน อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั 100,000              
 (23695) 23695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา  งานทาสีโรงเรียนบา้นข่อยสองนาง ต .ปา่แฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 100,000              

 (23696) 23696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตู , งานหลังคาโรงเรียนวัดปากพระ ต.ปากพระ อ.เมือง
สุโขทยั จ.สุโขทยั

150,000              

 (23697) 23697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาารเรียน  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองกระทุม่ ต .ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23698) 23698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  งานทาสี  งานพืน้โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต .นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.

สุโขทยั
100,000              

 (23699) 23699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้ , งานทาสีโรงเรียนบา้นกล้วย ต.บา้นกล้วย อ.เมืองสุโขทยั 
จ.สุโขทยั

150,000              

 (23700) 23700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองน้้าเย็น ต .ทุง่ยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23701) 23701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองตลับ ต .ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 150,000              

 (23702) 23702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นวังแดด ต .บา้นด่าน อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั 100,000              
 (23703) 23703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานหลังคาโรงเรียนบา้นมนต์คีรี ต .เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั 100,000              
 (23704) 23704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ้ารุง) ต.บา้นสวน อ.เมือง

สุโขทยั จ.สุโขทยั
150,000              

 (23705) 23705 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที ่231 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23706) 23706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานหลังคา , งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นตะเข้ขานสามัคคีวิทยา ต.

สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั
147,400              

 (23707) 23707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  งานประตู  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังหาด ต .ตล่ิงชัน อ.บา้นด่านลานหอย 
จ.สุโขทยั

100,000              

 (23708) 23708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนังโรงเรียนบา้นหนองเสาเถียร ต .ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23709) 23709 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนบา้นกง (ราษฎร์อุทศิ) ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.

สุโขทยั
150,000              

 (23710) 23710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานผนังโรงเรียนบา้นวังหนิ ต .ตล่ิงชัน อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23711) 23711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ)์ ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 100,000              

 (23712) 23712 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบงึ) ต.ทุง่หลวง อ.คีรีมาศ
 จ.สุโขทยั

150,000              

 (23713) 23713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นปา่สัก ต .ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.
สุโขทยั

100,000              

 (23714) 23714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  งานหลังคา  งานพืน้ งานประตู โรงเรียนวัดดงยาง ต .ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.
สุโขทยั

100,000              

 (23715) 23715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  งานประตูหน้าต่าง , งานหลังคา, งานทาสีโรงเรียนวัดมุจลินทาราม
 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั

150,000              

 (23716) 23716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนวัดศรีเมือง ต .ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23717) 23717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  งานฝ้าเพดาน เปล่ียนเสาโรงเรียนบา้นปากแคว ต .ปากแคว อ.

เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั
100,000              

 (23718) 23718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง กม .78 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บา้นด่านลาน
หอย จ.สุโขทยั

100,000              

 (23719) 23719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนเกประสงค์ งานหลังคา , งานทาสีโรงเรียนบา้นเนินยาง ต.บา้นปอ้ม อ.คีรีมาศ จ.
สุโขทยั

100,000              

 (23720) 23720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน , งานทาสีโรงเรียนบา้นดงเดือย ต.ดงเดือย อ.กงไกร
ลาศ จ.สุโขทยั

150,000              

 (23721) 23721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ , งานทาสีโรงเรียนบา้นนาไผ่ล้อม ต.บา้นปอ้ม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23722) 23722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนังโรงเรียนบา้นนากาหลง ต .บา้นปอ้ม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23723) 23723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานประตูหน้าต่าง , งานหลังคาโรงเรียนวัดใหม่ไทยบ้ารุง ต.ปา่แฝก อ.กงไกรลาศ 

จ.สุโขทยั
100,000              

 (23724) 23724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองยาง ต .หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23725) 23725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบา้นคลองตะเข้ ต .กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.

สุโขทยั
150,000              

 (23726) 23726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ , งานทาสีโรงเรียนวัดเสาหนิ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23727) 23727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานผนังโรงเรียนบา้นไสยาศน์ (ราษฎร์บรูณะ) ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทยั จ.

สุโขทยั
100,000              

 (23728) 23728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานผนัง , งานพืน้โรงเรียนวัดทุง่ ต.ปา่แฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23729) 23729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นยางแดน ต .ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23730) 23730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสนามบนิ (ประชาศึกษา) ต.บา้นกล้วย อ.

เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั
150,000              

 (23731) 23731 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนบา้นวังวน ต .เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั 100,000              
 (23732) 23732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานทาสีโรงเรียนบา้นล้าคลองยาง ต .หนองกระด่ิง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23733) 23733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง ต .บา้นกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 99,700                
 (23734) 23734 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนบา้นใหม่สุขเกษม ต .บา้นใหม่สุขเกษม อ.กงไกร

ลาศ จ.สุโขทยั
150,000              

 (23735) 23735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานทาสีโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ ต .บา้นกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23736) 23736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   งานทาสีโรงเรียนวัดโบสถ์ ต .ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23737) 23737 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานผนังโรงเรียนบา้นหนองสองตอน ต .วังลึก อ.บา้นด่านลานหอย จ.

สุโขทยั
100,000              

 (23738) 23738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา ,งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองตูม ต.หนองตูม อ.กง
ไกรลาศ จ.สุโขทยั

150,000              

 (23739) 23739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นดอนส้าโรง ต .ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23740) 23740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานทาสีโรงเรียนบา้นยางแหลม ต .โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23741) 23741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนวัดปรักรัก ต .กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 150,000              
 (23742) 23742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา ,งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองเฒ่า ต.ลานหอย อ.

บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั
150,000              

 (23743) 23743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน ,งานทาสีโรงเรียนบา้นวังขวัญ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ
 จ.สุโขทยั

150,000              

 (23744) 23744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด) ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23745) 23745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังโคนเปอืย ต .ลานหอย อ.บา้นด่านลาน

หอย จ.สุโขทยั
150,000              

 (23746) 23746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา , งานทาสี , งานพืน้โรงเรียนบา้นโพธิ์หอม ต.ดงเดือย อ.กง
ไกรลาศ จ.สุโขทยั

100,000              

 (23747) 23747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบา้นลานกระบอื ต .ตล่ิงชัน อ.บา้นด่านลานหอย
 จ.สุโขทยั

198,000              

 (23748) 23748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดาน , งานพืน้ , งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองไม้กอง ต.หนองหญ้าปล้อง 
อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั

99,100                

 (23749) 23749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน และปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนสพป .สุโขทยั เขต 1 ต.บา้นกล้วย อ.เมืองสุโขทยั
 จ.สุโขทยั

300,000              

 (23750) 23750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา , งานพืน้โรงเรียนบา้นวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5) ต.เมืองเก่า อ.
เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั

99,200                

 (23751) 23751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานแผงกันแดดโรงเรียนอนุบาลสุโขทยั ต .ปากแคว อ.เมืองสุโขทยั
 จ.สุโขทยั

200,000              

 (23752) 23752 ปรับปรุงอาคารเรียน  งานผนัง  งานประตู  งานทาสีโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทยั ต .เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทยั จ.
สุโขทยั

150,000              

 (23753) 23753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา ,งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ ต .วังน้้าขาว อ.บา้นด่าน
ลานหอย จ.สุโขทยั

200,000              

 (23754) 23754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ งานผนัง งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นยางเมือง ต .ทุง่
ยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั

150,000              

 (23755) 23755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน , โรงอาหาร , อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา , งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองไผ่งาม
 ต.ตล่ิงชัน อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั

99,700                

 (23756) 23756 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานพืน้โรงเรียนบา้นลานเอื้อง ต .บา้นน้้าพ ุอ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 99,000                
 (23757) 23757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ ,งานทาสีโรงเรียนวัดกกแรต ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.

สุโขทยั
150,000              

 (23758) 23758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นเนินพยอม ต .หนองกระด่ิง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 93,800                
 (23759) 23759 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาสระลอย ต .บา้นปอ้ม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23760) 23760 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ต .โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 97,900                
 (23761) 23761 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นวังทองแดง ต .วังทองแดง อ.เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั 150,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23762) 23762 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนังโรงเรียนหนองบวัเขาดิน ต .หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23763) 23763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังตะคร้อ ต .หนองหญ้าปล้อง อ.บา้นด่านลานหอย จ.

สุโขทยั
150,000              

 (23764) 23764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนังโรงเรียนบา้นปากคลอง ต .เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั 99,000                
 (23765) 23765 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นเหมืองตามุก ต .บา้นสวน อ.เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั 100,000              
 (23766) 23766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานโครงสร้างเหล็ก ,งานพืน้โรงเรียนบา้นเกาะนอก(ประชานุ

เคราะห)์ ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั
150,000              

 (23767) 23767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานผนัง  งานพืน้โรงเรียนบา้นวังไทร ต .วังตะคร้อ อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั 150,000              

 (23768) 23768 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานพืน้โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา ต .ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 150,000              
 (23769) 23769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนัง , งานทาสี , งานพืน้โรงเรียนวัดหนองตาโชติ ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทยั

 จ.สุโขทยั
100,000              

 (23770) 23770 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ต.ลานหอย อ.บา้นด่านลานหอย จ.
สุโขทยั

100,000              

 (23771) 23771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานหลังคา  งานทาสีโรงเรียนบา้นบงึหญ้า ต .หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 150,000              
 (23772) 23772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโว้งบอ่ ต .นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23773) 23773 ปรับรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานมุงหลังคา  โรงเรียนบา้นหนองมะเกลือ ต .ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 150,000              
 (23774) 23774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานฝ้าเพดาน    งานทาสีโรงเรียนบา้นขุนนาวัง ต .นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 150,000              

 (23775) 23775 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานพืน้โรงเรียนอนุบาลบา้นด่านลานหอย ต .ลานหอย อ.บา้นด่านลานหอย จ.
สุโขทยั

200,000              

 (23776) 23776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  งานพืน้โรงเรียนบา้นเขาทองผางับ ต .เขาทองผางับ อ.คีรีมาศ จ.
สุโขทยั

100,000              

 (23777) 23777 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานฝ้าเพดาน  งานพืน้  งานประตูหน้าต่าง โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) ต.
บา้นหลุม อ.เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั

150,000              

 (23778) 23778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา โรงเรียนบา้นวังขวาก ต .ปากพระ อ.เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั 100,000              
 (23779) 23779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  งานโครงหลังคาเหล็ก  งานพืน้โรงเรียนวัดคุ้งยาง ต .ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.

สุโขทยั
150,000              

 (23780) 23780 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นน้้าลาด ต .นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 100,000              
 (23781) 23781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนวัดยางเอน ต .ตาลเต้ีย อ.เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั 100,000              
 (23782) 23782 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานมุงหลังคาโรงเรียนวัดทา่ฉนวน ต .ทา่ฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 150,000              
 (23783) 23783 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 150,000              
 (23784) 23784 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นวังน้้าขาว ต .วังน้้าขาว อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั 150,000              

 (23785) 23785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  งานหลังคา  งานฝ้าเพดาน  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองกระด่ิง ต .หนองกระด่ิง
 อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั

150,000              

 (23786) 23786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  งานผนัง งานประตูโรงเรียนบา้นนาเชิงคีรี ต .นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ 
จ.สุโขทยั

150,000              

 (23787) 23787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานบนัได .งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นลานทอง ต.วังน้้าขาว อ.บา้นด่านลาน
หอย จ.สุโขทยั

100,000              
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หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23788) 23788 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบางคลอง (สามัคคีประชาคาร) ต.ปากแคว อ.เมือง

สุโขทยั จ.สุโขทยั
150,000              

 (23789) 23789 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานประตู , งานช่องแสง , งานฝ้าเพดาน , งานทาสีโรงเรียนบา้นตล่ิงชัน ต.ตล่ิงชัน
 อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั

150,000              

 (23790) 23790 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานพืน้  งานผนัง  งานประตูโรงเรียนบา้นเมืองเก่า (ศรีอินทราทติย์) ต.เมืองเก่า อ.
เมืองสุโขทยั จ.สุโขทยั

200,000              

 (23791) 23791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานทาสี  งานพืน้โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทยั จ.
สุโขทยั

200,000              

 (23792) 23792 ปรับปรุงซ่อมแซมอคารเรียน  งานประตู  ปรับปรุงหอ้งวิชาการ  โรงเรียนบา้นหนองจิกตีนเนิน ต .หนองหญ้าปล้อง
 อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั

150,000              

 (23793) 23793 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานทาสีโรงเรียนบา้นปากคลองร่วม ต .วังตะคร้อ อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั 150,000              

 (23794) 23794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานผนัง  งานทาสี  โรงเรียนวัดหางตลาด ต .ทา่ฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 150,000              
 (23795) 23795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองจัง ต .บา้นด่าน อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั 96,500                
 (23796) 23796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  งานพืน้  งานประตูโรงเรียนบา้นใหม่เจริญผล ต .หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 150,000              

 (23797) 23797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  งานหลังคาโรงเรียนบา้นใหม่โพธิ์ทอง ต .บา้นใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ 
จ.สุโขทยั

100,000              

 (23798) 23798  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองบวั (จิตพนิิจประชาสรรค์) ต.ทา่ฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.
สุโขทยั

150,000              

 (23799) 23799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝาผนังโรงเรียนบา้นปา่มะม่วง ต .ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 95,500                
 (23800) 23800 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบจ้านวน 243 ตร.ม.โรงเรียนประชาอุทศิ ต.วัดเกาะ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั 100,000              
 (23801) 23801 งานร้ือถอน ไม้ฝาผนัง งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยต่ิง ต .ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั 100,000              
 (23802) 23802 ส้วมแบบสปช.601/26 สร้างพ.ศ.2531 งานร้ือถอน งานพืน้ งานผนัง งานสุขภณัฑ์ งานทาสีโรงเรียนวัดตล่ิงชัน 

ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั
100,000              

 (23803) 23803 อาคารอเนกประสงค์แบบสปช.203/29 สร้างพ.ศ.2533 งานทาสี งานหลังคา    งานผนัง งานพืน้ งานประตู
หน้าต่าง โรงเรียนบา้นดงคู่ ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั

150,000              

 (23804) 23804 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นแม่ฮู้ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั 100,000              
 (23805) 23805 อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 สร้างพ.ศ.2532 งานพืน้โรงเรียนบา้นทุง่พล้อ ต.ปา่ง้ิว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั 100,000              
 (23806) 23806 งานถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นแม่ราก ต .ปา่ง้ิว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั 100,000              
 (23807) 23807 อาคารแฟม้โก้ (อนุบาล) สร้างพ.ศ.2535 งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอยไก่เขี่ย ต.ปา่ง้ิว อ.ศรีสัชนาลัย 

จ.สุโขทยั
100,000              

 (23808) 23808 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2539 งานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดาน     งานทาสีโรงเรียนบา้นปา่กล้วย 
ต.ทา่ชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั

150,000              

 (23809) 23809 งานถนน คสล. พืน้ที ่352 ตารางเมตรโรงเรียนมิตรสัมพนัธ์(เพยีวอนุสรณ์) ต.ทบัผ้ึง อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั 150,000              
 (23810) 23810 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างพ.ศ.2519 งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์แบบสปช.202/26 สร้างพ.ศ.2537

 งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่วิเศษ ต .บา้นใหม่ไชยมงคล อ.ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั
100,000              

 (23811) 23811 อาคารเรียนป.1ก สร้างพ.ศ.2518 งานพืน้โรงเรียนเชิงผา ต.กลางดง อ.ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั 100,000              
 (23812) 23812 อาคารเรียนแบบสปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นบงึงาม ต .นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทยั 100,000              
 (23813) 23813 ถนนคสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14 เมตรโรงเรียนบา้นทา่ทอง ต.ทา่ทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 100,000              



     หนา้ที ่998

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23814) 23814 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 สร้างพ.ศ.2535 งานทาสีโรงเรียนบา้นปากคลองแดน ต .บา้นซ่าน อ.ศรีส้าโรง จ.

สุโขทยั
100,000              

 (23815) 23815 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 สร้างพ.ศ.2533 งานร้ือถอน งานหลังคา งานฝ้าโรงเรียนบา้นบุง่สัก ต .บา้นไร่ อ.
ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั

100,000              

 (23816) 23816 งานร้ัว-ถนน งานภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นโคกกะทอื ต .วังใหญ่ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั 100,000              
 (23817) 23817 งานร้ัว-ถนน งานภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นทบัผ้ึง ต .ทบัผ้ึง อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั 100,000              
 (23818) 23818 ถนน คสล. พืน้ที ่322 ตารางเมตร งานคอนกรีตโรงเรียนวัดศรีสังวร ต .ทบัผ้ึง อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั 100,000              
 (23819) 23819 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2539 งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นขอนซุง ต .เมืองบางขลัง อ.

สวรรคโลก จ.สุโขทยั
150,000              

 (23820) 23820 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2519 งานพืน้โรงเรียนวัดกรงทอง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.
สุโขทยั

100,000              

 (23821) 23821 อาคารเรียน ป.1ฉ สร้างพ.ศ.2512 งานพืน้โรงเรียนบา้นทุง่มหาชัย ต .คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทยั 100,000              
 (23822) 23822 งานทาสีร้ัว 1,250 ตารางเมตรโรงเรียนมิตรภาพที ่38(บา้นหนองเรียง) ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 100,000              
 (23823) 23823 งานทาสีโรงเรียนบา้นปา่เลา ต.ปากน้้า อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 150,000              
 (23824) 23824 อาคารเรียน ป.1 ฉ(9 หอ้งเรียน) สร้างพ.ศ.2520 งานถนน คสล.โรงเรียนบา้นปา่กุมเกาะ ต.ปา่กุมเกาะ อ.สวรรค

โลก จ.สุโขทยั
150,000              

 (23825) 23825 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สร้างพ.ศ.2493 งานพืน้ งานทาสีพืน้โรงเรียนบา้นนา ต .บา้นนา อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั 100,000              
 (23826) 23826 อาคารโรงฝึกงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างพ .ศ. 2523 งานฝาผนัง งานทาสีฝาผนัง งานประตู-หน้าต่าง 

งานโครงสร้าง งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังทอง ต.วังทอง อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั
100,000              

 (23827) 23827 ร้ัวสร้างพ.ศ.2538 งานทาสี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นใหม่โพธิ์งาม ต .
ปา่กุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั

100,000              

 (23828) 23828 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26 สร้างพ.ศ.2525 งานพืน้โรงเรียนวัดศิริบรูณาราม ต.คลองมะพลับ อ.ศรี
นคร จ.สุโขทยั

100,000              

 (23829) 23829 อาคารเรียน 101/26 สร้างพ.ศ.2554 งานพืน้โรงเรียนบา้นวังไฟไหม้ ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั 100,000              
 (23830) 23830 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28สร้างพ.ศ.2551 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บา้นหาดสูง) ต.หาด

เส้ียว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั
200,000              

 (23831) 23831 อาคารเรียนแบบ ป.3 สร้างพ.ศ.2514 งานหลังคาโรงเรียนวัดบา้นเหมือง ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทยั 100,000              
 (23832) 23832 ร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นวัดโบสถ์ ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 100,000              
 (23833) 23833 อาคารเรียนแบบ 105/29 สร้างพ.ศ.2543 งานพืน้, อาคารเรียนแบบ 105/29 สร้างพ.ศ.2538 งานพืน้โรงเรียน

บา้นคลองตาล(กระจ่างจินดา) ต.คลองตาล อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั
200,000              

 (23834) 23834 อาคารเรียนแบบ สปช.601/26 สร้างพ.ศ.2526 งานตาข่ายโรงเรียนบา้นวังตามน(น้อยประชาสรรค์) ต.นาขุนไกร
 อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั

100,000              

 (23835) 23835 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 สร้างพ.ศ.2534 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเกาะน้อย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทยั

100,000              

 (23836) 23836 งานถนน คสล.322 ตารางเมตร งานคอนกรีตโรงเรียนบา้นวังยายมาก ต .ทา่ชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั 100,000              
 (23837) 23837 โรงอาหารแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างพ.ศ.2521 งานผนังโรงเรียนบา้นน้้าขุม ต.น้้าขุม อ.ศรีนคร จ.

สุโขทยั
100,000              

 (23838) 23838 โรงอาหารหลังคาหน้าจั่วพืน้ติดดินสร้างพ.ศ.2539 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโซกเปอืย ต .นาขุนไกร อ.ศรีส้าโรง จ.
สุโขทยั

100,000              

 (23839) 23839 อาคารเรียนแบบ ป.1ข สร้างพ.ศ.2527 งานฝ้าเพดาน งาานร้ือถอน งานติดต้ังโรงเรียนบา้นหนองแหน ต .วัดเกาะ
 อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั

100,000              



     หนา้ที ่999

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23840) 23840 อาคารเรียนแบบ สปช.105 สร้างพ.ศ.2529 งานหลังคาโรงเรียนบา้นฝ่ังหมิน่ ต.ไทยชนะศึก อ.ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั 100,000              

 (23841) 23841 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สร้างพ.ศ.2508 (9 หอ้งเรียน) งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดบา้นกรุ ต .สามเรือน อ.ศรี
ส้าโรง จ.สุโขทยั

100,000              

 (23842) 23842 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2546 งานทาสี, อาคารเรียน 107 สร้างพ.ศ.2519 งานทาสีโรงเรียนเทวัญ
อ้านวยวิทย์ ต.สามเรือน อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั

150,000              

 (23843) 23843 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝาผนังโรงเรียนวัดปากน้้า ต .ปากน้้า อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 150,000              
 (23844) 23844 โรงอาหาร สร้างพ.ศ.2522 งานร้ือถอน งานหลังคา แผงลวดตาข่าย งานทาสีโรงเรียนบา้นแม่เทนิ ต .แม่สิน อ.

ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั
150,000              

 (23845) 23845 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นกลางดง ต .กลางดง อ.ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั 150,000              
 (23846) 23846 อาคารแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2544 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองแหน ต .นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทยั 150,000              
 (23847) 23847 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้างพศ.2528 งานหลังคาโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 100,000              
 (23848) 23848 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ. 2525 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเตว็ดกลาง ต.ทบัผ้ึง อ.ศรีส้าโรง จ.

สุโขทยั
100,000              

 (23849) 23849 หอ้งสมุด งานหลังคา, อาคารแบบ สปช.304/28 สร้างพ.ศ.2530 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองหมืน่ชัย ต .ไทย
ชนะศึก อ.ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั

100,000              

 (23850) 23850 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้ารงพ.ศ.2531 งานหลังคาโรงเรียนบา้นแสงสว่าง ต .บา้นใหมไชยมงคล อ.ทุง่เสล่ียม
 จ.สุโขทยั

100,000              

 (23851) 23851 โรงอาหาร สร้างพ.ศ.2545 งานหน้าต่าง งานพืน้ งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยเจริญ ต .กลางดง อ.ทุง่เสล่ียม จ.
สุโขทยั

100,000              

 (23852) 23852 อาคารเรียน ป.1ข สร้างพ.ศ.2515 งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นแม่บอ่ทอง ต .กลางดง อ.ทุง่เสล่ียม จ.
สุโขทยั

100,000              

 (23853) 23853 อาคารเรียน สปช.105/26 สร้างพ.ศ.2528 งานทาสี อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2540 งานทาสี
โรงเรียนบา้นเขาดินไพรวัน ต.นาขุนไกร อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั

150,000              

 (23854) 23854 ส้วมแบบ 602/26 สร้างพ.ศ.2529 งานร้ือถอน งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นสันติสุข ต .นาขุนไกร อ.
ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั

100,000              

 (23855) 23855 ร้ัวโรงเรียน ปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นบงึสวย ต .นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทยั 100,000              
 (23856) 23856 อาคารเรียน ป.1ขพเิศษ สร้างพ.ศ.2518 งานทาสี, อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 สร้างพ.ศ.2538 งานพืน้

โรงเรียนบา้นหวัฝาย ต.กลางดง อ.ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั
100,000              

 (23857) 23857 อาคารเรียนแบบ 008 สร้างพ.ศ.2515 งานหน้าต่าง งานกระจก งานทาสีโรงเรียนบา้นแม่ทเุลา ต .ไทยชนะศึก อ.
ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั

150,000              

 (23858) 23858 อาคารเรียน สปช.105/26 สร้างพ.ศ.2527 งานฝ้าเพดาน งานร้ือถอนโรงเรียนบา้นเกาะวงษเ์กียรต์ิ ต .ทบัผ้ึง อ.ศรี
ส้าโรง จ.สุโขทยั

100,000              

 (23859) 23859 ถนน คสล. พืน้ที ่215 ตารางเมตร งานคอนกรีตโรงเรียนบา้นล้าโชค ต .บา้นแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั 100,000              
 (23860) 23860 อาคารเรียน ป.1 ข สร้างพ.ศ.2523 งานทาสีโรงเรียนหนองช้าง ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั 100,000              
 (23861) 23861 อาคารเรียน สปช.101/26 สร้างพ.ศ.2532 งานประตู, อาคารประกอบ (สร้างเอง) สร้างพ.ศ.2536 งานประตู, 

อาคารประชาร่วมใจ (สร้างเอง) สร้างพ.ศ.2536 งานพืน้โรงเรียนบา้นธารน้้าทพิย์ ต.ทุง่เสล่ียม อ.ทุง่เสล่ียม จ.
สุโขทยั

100,000              

 (23862) 23862 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ. 2535 งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยโป ้ต .แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั 150,000              
 (23863) 23863 อาคารแบบ 017 ต่อเติมชั้นล่างสร้างพ.ศ.2524 งานหลังคา งานปรับปรุงพืน้โรงเรียนบา้นหนองยาว ต .เกาะตา

เล้ียง อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั
100,000              



     หนา้ที ่1000

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23864) 23864 อาคารเรียนแบบ 017 สร้างพ.ศ.2514 งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นเกาะตาเล้ียง(ทองดีประชานุกูล) ต.เกาะตา

เล้ียง อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั
150,000              

 (23865) 23865 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2529 งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองส้าราญ ต .ไทยชนะศึก อ.ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั 100,000              

 (23866) 23866 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ประถมศึกษา)สร้างพ.ศ.2538 งานหลังคา, อาคารเรียนแบบ สปช.105/29(
มัธยมศึกษา)สร้างพ.ศ.2539 งานหลังคา ปรับภมูิทศัน์หน้าเสาธง งานพืน้โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)
 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั

150,000              

 (23867) 23867 อาคารแบบ ป.1 ข สร้างพ.ศ.2540 งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.
สุโขทยั

200,000              

 (23868) 23868 บา้นพกัครูแบบ 301 กรมสามัญสร้างพ.ศ.2526 งานพืน้ งานหอ้งน้้า,บา้นพกัครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สร้างพ.ศ.2533 งานร้ือถอน งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ งานผนัง, อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 สร้าง
พ.ศ.2529 งานประตูโรงเรียนหาดเส้ียววิทยา ต.หาดเส้ียว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั

139,500              

 (23869) 23869 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 สร้างพ.ศ.2536 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน   งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้น
สะทอ้ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั

100,000              

 (23870) 23870 อาคารอเนกประสงค์ประชาชนสร้างเอง สร้างพ .ศ.2521 งานพืน้ งานผนัง งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณโรงเรียน
บา้นทา่ชัย ต.ทา่ชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั

100,000              

 (23871) 23871 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 สร้างพ.ศ.2526 งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานแผงบงัแดดโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 30 (ศรีสังวร) ต.ปา่กุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั

100,000              

 (23872) 23872 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.312 สร้างพ.ศ.2523 งานหลังคาโรงเรียนบา้นดงไทยวิทยา ต .นาทุง่ อ.สวรรคโลก
 จ.สุโขทยั

150,000              

 (23873) 23873 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้, อาคารเรียน สปช.202/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นศาลาไก่ฟบุ ต .ทา่ชัย อ.ศรีสัช
นาลัย จ.สุโขทยั

100,000              

 (23874) 23874 อาคารเรียนแบบ สปช.204/26 สร้างพ.ศ.2537 งานทาสีโรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) ต.เมืองบางยม
 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั

100,000              

 (23875) 23875 งานดิน งานคอนกรีตหยาบ งานคอนกรีตรางระบายน้้า งานฝา คสล .โรงเรียนอนุบาลศรีส้าโรง ต.สามเรือน อ.ศรี
ส้าโรง จ.สุโขทยั

200,000              

 (23876) 23876 อาคารเรียน ป.1 ข สร้างพ.ศ.2521 งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นตาลพร้า ต .ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทยั 100,000              

 (23877) 23877 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2536 งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) ต.ทบั
ผ้ึง อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั

150,000              

 (23878) 23878 ร้ัวโรงเรียน งานผนัง งานทาสี, ส้วม สปช.601/26 สร้างพ.ศ.2531 งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่มักกะสัง ต.ราว
ต้นจันทร์ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั

150,000              

 (23879) 23879 อาคารเรียน 103/26 สร้างพ.ศ.2530 งานทาสี, อาคารเรียน 103/26 สร้างพ.ศ.2533 งานทาสี, อาคารเรียน 
103/26 สร้างพ.ศ.2538 งานทาสีโรงเรียนบา้นธารชะอม ต.ไทยชนะศึก อ.ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั

150,000              

 (23880) 23880 อาคารเรียน สปช.104/26 สร้างพ.ศ.2527 งานประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นปากสาน ต.แม่ส้า อ.ศรีสัช
นาลัย จ.สุโขทยั

100,000              

 (23881) 23881 ส้วม สปช.601/26 สร้างพ.ศ.2531 งานประตู งานสุขภณัฑ์เคลือบขาว งานทาสี, ส้วม สปช.601/26 สร้างพ.ศ.
2549 งานประตู งานสุขภณัฑ์เคลือบขาว งานทาสี,อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 สร้างพ.ศ.2526 งานประตู
 งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นปา่ง้ิว(ราษฎร์บ้ารุง) ต.ปา่ง้ิว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั

100,000              

 (23882) 23882 อาคารอเนกประสงค์แบบกรมสามัญ 312 สร้างพ.ศ.2520 งานร้ือถอน งานซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นเมืองเก่า
 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั

100,000              



     หนา้ที ่1001

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23883) 23883 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้างพ.ศ.2530 งานพืน้โรงเรียนบา้นสันติพทิยาคาร ต.วัดเกาะ อ.ศรี

ส้าโรง จ.สุโขทยั
100,000              

 (23884) 23884 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2539 งานประตู-หน้าต่าง งานเพดานและแผงบงัแดด งานปรับปรุง
หอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์โรงเรียนบา้นวังพกิุล ต .นาขุนไกร อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั

150,000              

 (23885) 23885 ร้ัวโรงเรียนขนาด 6 ตารางเมตรโรงเรียนวัดแสนตอ ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั 100,000              
 (23886) 23886 โรงฝึกงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างพ.ศ.2520 งานร้ือถอน , อาคารโรงฝึกงาน งานก่อผนังและตกแต่งผิว

มัน งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองแหง้ ต .เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั
100,000              

 (23887) 23887 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2557 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่ชุม (ประชาอุทศิวิทยาคาร) ต.ทุง่
เสล่ียม อ.ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั

150,000              

 (23888) 23888 อาคารอเนกประสงค์ สร้างพ.ศ. 2557 งานปพูืน้โรงเรียนบา้นหนองบวั ต .หนองบวั อ.ศรีนคร จ.สุโขทยั 150,000              
 (23889) 23889 ร้ัวโรงเรียน ส้วมแบบสามัญ 04-401 สร้างพ.ศ.2525 งานพืน้, ส้วมแบบ สปช.601/26 สร้างพ.ศ.2530 งานพืน้, 

ส้วมแบ สปช.601/26 สร้างพ.ศ.2538โรงเรียนชุมชนบา้นคลองยาง ต .คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั
100,000              

 (23890) 23890 งานร้ัว งานดิน งานคอนกรีต งานตัวหนังสือโลหะ งานสีโรงเรียนวัดวังใหญ่ ต .วังใหญ่ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั 100,000              
 (23891) 23891 ร้ัวโรงเรียน งานร้ือถอน งานเทคานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นสามหลัง (ประชารังสรรค์) ต.เขาแก้วศรี

สมบรูณ์ อ.ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั
150,000              

 (23892) 23892 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี, อาคารเรียน สปช.103/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นดงย่าปา ต.บา้นตึก อ.
ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั

100,000              

 (23893) 23893 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2553 งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง, อาคารประกอบ(หอประชุมแบบประชา
อาสา) สร้างพ.ศ.2537 งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นผาเวียง ต .แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั

150,000              

 (23894) 23894 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สร้างพ.ศ.2518 งานฝ้าเพดาน งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นโปง่ฝาง ต .กลางดง อ.
ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั

100,000              

 (23895) 23895 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2545 งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่โพธิ์ ต.แม่ส้า อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั 150,000              

 (23896) 23896 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2549 งานหลังคา งานเทพืน้โรงเรียนบา้นปากสิน(ต้นประชานุเคราะห)์ ต.
แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั

150,000              

 (23897) 23897 ร้ัวโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนไชยะวิทยา ต.ทา่ชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั 150,000              
 (23898) 23898 อาคารเรียนแบบสามัญ 008 สร้างพ.ศ.2517 งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองผักบุง้ ต.กลางดง อ.ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั 100,000              

 (23899) 23899 อาคารเรียนอนุบาล(ร่มเสลา) สร้างพ.ศ.2557 งานพืน้ งานสุขภณัฑ์ งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยตม ต .บา้นตึก อ.
ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั

100,000              

 (23900) 23900 อาคารเรียน ป.1ข สร้างพ.ศ.2513 งานร้ือถอน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเขาทอง ต .นาทุง่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 100,000              

 (23901) 23901 อาคารประกอบโรงอาหารแบบสามัญ สร้างพ .ศ.2529 งานปพูืน้โรงเรียนโรตาร่ีสวรรคโลก 1 ต.คลองมะพลับ อ.
ศรีนคร จ.สุโขทยั

100,000              

 (23902) 23902 อาคารเรียน ป.1ข สร้างพ.ศศ.2523 งานทาสีโรงเรียนบา้นพระปรางค์ ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั 100,000              
 (23903) 23903 อาคารเรียน ป.1 ก สร้างพ.ศ.2516 งานร้ือถอน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นวังธาร ต .ทุง่เสล่ียม อ.ทุง่เสล่ียม

 จ.สุโขทยั
100,000              

 (23904) 23904 อาคารเรียนแบบ 017 สร้างพ.ศ.2521 งานหน้าต่าง  งานทาสี, อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ พเิศษ สร้างพ.ศ.2506 
งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนวัดเกาะ ต.วัดเกาะ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั

100,000              

 (23905) 23905 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้างพ.ศ.2516 งานลูกกรง ระเบยีง งานพืน้บนัไดโรงเรียนวัดวังค่า ต.ปา่ง้ิว อ.ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทยั

100,000              



     หนา้ที ่1002

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23906) 23906 อาคารเรียนแบบ 017 สร้างพ.ศ.2523 งานโครงสร้างคานล่าง งานเสา งานถมพืน้งานพืน้ งานก่อคอนกรีตบล็อก 

งานฉาบปนู งานทาสี งานโครงสร้างหลังคา งานหลังคา งานฝ้า งานประตู งานหน้าต่าง , อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ สปช.201/26 สร้างพ.ศ.2526 งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ ต .ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั

150,000              

 (23907) 23907 ร้ัวโรงเรียน ขนาด2.50xเมตร งานโครงสร้างวิศวกรรมโรงเรียนบา้นสันหบี ต .แม่ส้า อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั 150,000              
 (23908) 23908 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข สร้างพ.ศ.2527 งานประตู-หน้าต่าง, โรงรถ สร้างพ.ศ.2554 งานหลังคาโรงเรียนบา้นศรี

สวรรค์ ต.บา้นแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั
100,000              

 (23909) 23909 งานรางระบายน้้า งานดิน งานคอนกรีตหยาบ งานคอนกรีตรางระบายน้้า งานฝา คสล .โรงเรียนบา้นดอนจันทร์ 
ต.บา้นไร่ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั

150,000              

 (23910) 23910 ร้ัว คสล.สูล 1.75 ม. ยาว 101 ม.โรงเรียนสามัคคีวิทยา ต.ปา่กุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 100,000              
 (23911) 23911 อาคารเรียนแบบสร้างเอง สร้างพ .ศ.2535 งานร้ือถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปากคะยาง ต .บา้น

แก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั
150,000              

 (23912) 23912 ปรับปรุงภมูิทศัน์สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน งานหลังคาโรงเรียนบา้นแม่คุ ต .บา้นตึก อ.ศรีสัช
นาลัย จ.สุโขทยั

100,000              

 (23913) 23913 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2558 งานหลังคา งานร้ือถอนโรงเรียนบา้นแม่ส้า ต.แม่ส้า อ.ศรีสัชนา
ลัย จ.สุโขทยั

100,000              

 (23914) 23914 งานดิน งานคอนกรีตหยาบ งานคอนกรีตรางระบายน้้า งานฝา คสล .โรงเรียนบา้นไร่(ส้านักงานสลากกินแบง่
สงเคราะห์155) ต.บา้นไร่ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั

150,000              

 (23915) 23915 อาคารเรียนแบบ 016 สร้างพ.ศ.2525 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษ(หอ้งสมุด)จัดท้าฝ้าแขวนทบีาร์ งาน
ประตู-หน้าต่างโรงเรียนวัดคลองกระจง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั

150,000              

 (23916) 23916 อาคารเรียนแบบ 017 (14 หอ้งเรียน) สร้้างพ.ศ.2514 งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นซ่าน ต.บา้นซ่าน อ.ศรีส้าโรง
 จ.สุโขทยั

150,000              

 (23917) 23917 ร้ัว คสล. ขนาดสูง 1.75 ม. ยาว 87 ม.งานดิน งานคอนกรีต งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองกลับ ต .หนองกลับ อ.
สวรรคโลก จ.สุโขทยั

150,000              

 (23918) 23918 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 สร้างพ.ศ.2529 งานทาสี งานประตู-หน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.
202/26 สร้างพ.ศ.2530 งานทาสีโรงเรียนบา้นปา่คา ต.บา้นแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั

100,000              

 (23919) 23919 ร้ัวโรงเรียน งานฉาบปนู งานทาสีร้ัว,บา้นพกัครูแบบ สปช.301/26 สร้างพ.ศ.2537 งานพืน้โรงเรียนบา้นปางสา 
ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั

100,000              

 (23920) 23920 งานร้ัวโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลทุง่เสล่ียม(บา้นเหมืองนา) ต.ทุง่เสล่ียม อ.ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั 200,000              
 (23921) 23921 ส้วมแบบองค์การ สร้างพ.ศ.2542 งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ งานผนัง งานทาสี งานสุขภณัฑ์ งานหลังคา

โรงเรียนบา้นร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั
100,000              

 (23922) 23922 สนามเด็กเล่น งานหลังคา งานทาสี, อาคารเรียนแบบ ป.3 พเิศษ งานพืน้โรงเรียนวัดภนูก ต.บา้นตึก อ.ศรีสัชนา
ลัย จ.สุโขทยั

100,000              

 (23923) 23923 หอ้งสมุด งานร้ือถอนกระเบือ้งลอนคู่ งานหลังคา งานโครงเหล็กกันสาด งานทาสีโรงเรียนบา้นบงึบอน ต .กลางดง
 อ.ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั

150,000              

 (23924) 23924 บา้นพกัครู สปช.301/26 งานหลังคา งานฉาบปนูเรียบผนัง งานพืน้ งานปนู       (ก่อบนัได)โรงเรียนบา้นโปง่ตีน
ต่ัง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั

100,000              

 (23925) 23925 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 สร้างพ.ศ. 2526 งานหลังคา, อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2526 
งานพืน้โรงเรียนบา้นหมอนสูง ต.บา้นตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั

100,000              

 (23926) 23926 อาคารเรียน ป 1 ข สร้างพ.ศ.2524 งานร้ือถอน งานผนังอาคาร งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานหน้าต่างโรงเรียน
บา้นหนองรังสิต ต.บา้นใหม่ไชยมงคล อ.ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั

150,000              



     หนา้ที ่1003

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23927) 23927 ประตูร้ัว อาคารเรียน 104/26 สร้างพ.ศ.2532 งานหลังคาโรงเรียนบา้นปา่ยาง ต .หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.

สุโขทยั
100,000              

 (23928) 23928 อาคารเรียน แบบ 017 สร้างพ.ศ.2523 งานสี งานผนัง งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นนาต้นจั่น ต.บา้นตึก อ.ศรีสัชนา
ลัย จ.สุโขทยั

100,000              

 (23929) 23929 หอ้งคหกรรม งานหลังคา งานพืน้ เปล่ียนเสาโรงเรียนบา้นราวต้นจันทน์ ต .ราวต้นจันทร์ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั 150,000              
 (23930) 23930 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 สร้างพ.ศ.2533 งานปรับปรุงผนังกั้นหอ้งโรงเรียนวัดเตว็ดใน ต.วังใหญ่ อ.ศรี

ส้าโรง จ.สุโขทยั
100,000              

 (23931) 23931 อาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ (4 หอ้งเรียน) สร้างพ.ศ.2523 งานทาสี งานกระจกโรงเรียนวัดคุ้งยาง ต .ปา่กุมเกาะ อ.
สวรรคโลก จ.สุโขทยั

100,000              

 (23932) 23932 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้างพ.ศ.2518 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ ต.ทา่ชัย อ.ศรีสัชนาลัย
 จ.สุโขทยั

100,000              

 (23933) 23933 บา้นพกัครูแบบองค์การ สร้างพ .ศ.2518 งานร้ือถอนหลังคา งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้
เนือ้แข็ง งานทาสีฝาผนัง, บา้นพกัครูแบบองค์การ สร้างพ .ศ.2518 งานร้ือถอนหลังคา งานหลังคา งานฝ้าเพดาน 
งานฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง งานทาสีฝาผนัง ร้ัวบล็อกคอนกรีตโรงเรียนบา้นแก่ง ต .บา้นแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย
 จ.สุโขทยั

150,000              

 (23934) 23934 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2537 (8 หอ้งเรียน) งานทาสีโรงเรียนบา้นโซกม่วง ต.ทุง่เสล่ียม อ.ทุง่เส
ล่ียม จ.สุโขทยั

150,000              

 (23935) 23935 อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ สร้างพ.ศ.2522 งานร้ือถอน งานหลังคา, อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ 
สร้างพ.ศ.2512 งานร้ือถอน งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังลึก(ยุวนาฎชนูทศิ) ต.วังลึก อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทยั

150,000              

 (23936) 23936 งานถนนโรงเรียนบา้นหนองปา่ตอ ต .ทา่ทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 100,000              
 (23937) 23937 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นไผ่ตะล่อม ต .คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 100,000              
 (23938) 23938 อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง สร้างพ .ศ.2528 งานประตู-หน้าต่าง, ร้ัว งานทาสีโรงเรียนบา้นวังแร่ ต.คลอง

ยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั
150,000              

 (23939) 23939 งานพืน้ งานฝ้า งานทาสี งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นลานตาเมือง ต .บา้นใหม่ไชยมงคล อ.ทุง่เสล่ียม จ.สุโขทยั 150,000              
 (23940) 23940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียอาคารประกอบ - ทาสี พืน้ปกูระเบือ้ง ประตูเหล็กม้วนบานทบึโรงเรียนวัดบา้นโพธิ์

ตะวันตก ต.บา้นโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (23941) 23941 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์ - พืน้ปกูระเบือ้ง งานทบุผนังปนูพร้อมขนย้าย ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม
โรงเรียนบา้นคลองชะอม ต .ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (23942) 23942 อาคารเรียน 017 (หลังที ่1) - ปรับปรุงหอ้งเรียนตามคุณลักษณะ BBL ติดต้ังตู้เก็บกระเปา๋นักเรียน ติดต้ังโต๊ะ
สาธิตหน้าหอ้ง ติดต้ังแผ่นโฟมรองนัง่ในมุมอ่าน ติดต้ังตู้ส้่ือการเรียนรู้ - ปรับปรุงหอ้งเรียน DLTV ติดต้ังชั้นลอย
ติดผนัง - ปรับปรุงหอ้งสมุด เปล่ียนประตูไม้อัด - ปรับปรุงหอ้งกิจกรรมภาษา ติดต้ังฉากกั้นหอ้งโพลี - ปรับปรุง
หอ้งกิจกรรมสหกรณ์ ทาสี - ทาสีโต๊ะ อาคารเรียน 017 (หลังที ่2) - ปรับปรุงหอ้งเรียนตามคุณลักษณะ BBL 
ติดต้ังตู้เก็บกระเปา๋นักเรียน ติดต้ังโต๊ะสาธิตหน้าหอ้ง ติดต้ังแผ่นโฟมรองนัง่ในมุมอ่าน ติดต้ังตู้ส่ือการเรียนรู้ - 
ปรับปรุงหอ้งเรียน DLTV ปรับปรุงสนาม BBL ปรับปรุงเคร่ืองเล่นสนาม BBL ทาสี เสาปนู ทอ่เหล็กกลวง
โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (23943) 23943 อาคารอเนกประสงค์ - ปรับปรุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบรีุ
 จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (23944) 23944 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบา้นรางกะทุม่ ต .ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.
สุพรรณบรีุ

149,000              

 (23945) 23945 ร้ัวคอนกรีต (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนวัดสระประทมุ ต.ตล่ิงชัน อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 149,000              



     หนา้ที ่1004

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23946) 23946 อาคารเรียน - ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ขัดพืน้ไม้และเคลือบแข็งยูริเทนโรงเรียนวัดองครักษ ์ต.องครักษ์

 อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (23947) 23947 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (23948) 23948 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนวัดชีปะขาว ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (23949) 23949 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดเสาธง ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (23950) 23950 ปรับปรุงซ่อมแซมเวทอีาคารอเนกประสงค์ - เสาไม้เนือ้แข็ง ตงไม้เนือ้แข็ง ไม้เนือ้แข็ง ไม้รางล้ิน ไม้ค้ิวสามเหล่ียน 

ไม้อัดยาง สีย้อมไม้โรงเรียนบางปลาม้า ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ
149,000              

 (23951) 23951 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดดอนขาด ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 93,000                
 (23952) 23952 อาคารเรียน - พืน้ปกูระเบือ้ง โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ ต.จรเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (23953) 23953 อาคารเรียน - พืน้ปกูระเบือ้ง  ปรับปรุงซ่อมแซมกั้นหอ้งพเิศษ (หอ้งดนตรี) ผนังไม้อัดโรงเรียนวัดดอนกระเบือ้ง 

ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ
98,000                

 (23954) 23954 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ - พืน้ปกูระเบิอ้งโรงเรียนวัดบรรไดทอง ต .วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              

 (23955) 23955 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดอินทร์ศรัทธาราษฎร์ ต.ตล่ิงชัน อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (23956) 23956 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - พืน้ปกูระเบือ้ง ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม - พืน้ปกูระเบือ้ง ผนังบกุระเบือ้ง โถส้วม อ่าง
ล้างหน้าโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (23957) 23957 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ต.ดอนตาล อ.
เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (23958) 23958 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดดอนกลาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 99,800                
 (23959) 23959 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสี โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (23960) 23960 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดตปะโยคาราม ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (23961) 23961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดลาดกระจับ ต.ศาลาขาว อ.เมือง

สุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (23962) 23962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - เปล่ียนฝ้าเพดาน ไม้ปดิลอนกระเบือ้ง เชิงชายไม้เนือ้แข็ง ปรับปรุงหอ้ง
ส้วม - เปล่ียนโถส้วมโรงเรียนกฤษณา ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ

149,000              

 (23963) 23963 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดเขาดิน ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 147,000              
 (23964) 23964 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู แบบกรมสามัญศึกษา - เหล็กตัวซี ฝ้าเพดาน กระเบือ้งหลังคา ไม้ฝา ทอ่เหล็กกลวง

ส่ีเหล่ียม ทาสี บา้นพกัครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด - เหล็กตัวซี ฝ้าเพดาน กระเบือ้งหลังคา ไม้ฝา ทาสี 
โรงเรียนบา้นหว้ยเจริญ ต.วังน้้าซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (23965) 23965 ปรับปรุงหอ้งเรียน - ผนังไม้อัดยาง คร่าวไม้แข็ง ทาสี โรงเรียนบา้นคลองชะโด ต .วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.
สุพรรณบรีุ

100,000              

 (23966) 23966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - ผนังคอนกรีตบล็อค พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดโพธิ์ทา่ทราย ต .บา้นโพธิ์ 
อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

99,300                

 (23967) 23967 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ทาสีโรงเรียนบา้นหนองเพยีน ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (23968) 23968 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ทาสีผนัง ทาสีโต๊ะเก้าอี้นักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ต.สระแก้ว อ.เมือง

สุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (23969) 23969 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนวัดคลองโมง ต.องครักษ ์อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 99,900                
 (23970) 23970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ขัดพืน้ไม้ ทายูริเทน ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม - เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นบางกุ้ง

 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ
150,000              



     หนา้ที ่1005

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23971) 23971 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดหนองโสน ต .สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.

สุพรรณบรีุ
100,000              

 (23972) 23972 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองขาม ต .สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 150,000              

 (23973) 23973 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ทาสีโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (23974) 23974 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - ร้ือถอนโครงหลังคาไม้ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาพร้อมโครงหลังคาไม้ เชิงชายไม้เนือ้

แข็ง ทาสีโรงเรียนวัดปา่พระเจ้า ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (23975) 23975 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ไม้หน้า 6" ยาว 4 เมตร ไม้เชอร่า 5" ยาว 4 เมตรโรงเรียนวัดประชุมชน ต.บา้น
โพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (23976) 23976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสี ทายูริเทนโรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (23977) 23977 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดลาดตาล ต .ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (23978) 23978 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟตุบอล - ถมดินโรงเรียนบา้นหนองสรวง ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ 148,000              
 (23979) 23979 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล - พืน้คอนกรึต เสาวอลเลย์บอลพร้อมตาข่ายโรงเรียนวัดหว้ยสุวรรณาราม 

ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ
138,000              

 (23980) 23980 ร้ัวลวดตาข่าย ฐานรากมีเสาเข็ม อาคารเรียนอาคารประกอบ - พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดดาว ต .วัดดาว อ.บาง
ปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (23981) 23981 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม 601/26 (หลังที ่1) - ปรับปรุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม 601/26 
(หลังที ่2 ) - ทาสี พืน้คอนกรีตลานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลวัดปา่เลไลยก์ ต .ร้ัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.
สุพรรณบรีุ

200,000              

 (23982) 23982 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นรางหางม้า ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (23983) 23983 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ผนังก่ออิฐฉาบปนู บานประตูกระจกผสมอลูมิเนียมลูกฟกู กรอบอลูมิเนียมพร้อม

ช่องแสง หน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียบพร้อมช่องแสง ทาสีโรงเรียนวัดวังกุ่ม ต .โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบรีุ 
จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (23984) 23984 ปรับปรุงหอ้งเรียนการสอน DLIT - ไม้อัดสัก โครงคร้าวไม้ กระเบือ้งแผ่นเรียบโรงเรียนวัดบา้นกล้วย ต .บา้นกร่าง 
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (23985) 23985 อาคารเรียนแบบ 017 - ทาสี อาคารเรียนแบบ 015/29 - ทาสีโรงเรียนวัดปา่พฤกษ ์ต.บา้นแหลม อ.บางปลาม้า 
จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (23986) 23986 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดช่องลม ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (23987) 23987 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนและหอ้งพเิศษ - ทาสีโรงเรียนวัดลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 99,000                
 (23988) 23988 อาคารเรียนแบบ 017 - ทาสี อาคารเรียนแบบ 2/28 - ทาสีโรงเรียนวัดสังฆจายเถร ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบรีุ

 จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (23989) 23989 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดวังพระนอน ต .ดอนก้ายาน อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (23990) 23990 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ทาสีโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ ต.ทา่พีเ่ล้ียง อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 200,000              
 (23991) 23991 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ผนังไม้ตีซ้อนเกล็ด ผนังไม้อัด คร้าวไม้เนือ้แข็ง ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมกันสาด - 

ทอ่เหล็กกลวงส่ีเหล่ียม แผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบางแม่หม้าย ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (23992) 23992 ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น BBL และอาคารสถานที ่- ทาสี ปนูซีเมนต์ ทรายหยาบ เหล็กตัวซี ทอ่
เหล็ก ทอ่ใยหนิโรงเรียนวัดเสาธงทอง ต .มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (23993) 23993 ปรับปรุงถนน คสล.โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ 150,000              



     หนา้ที ่1006

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (23994) 23994 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ - ขัดพืน้ไม้ ยูริเทนเคล่ือบแข็งผิวไม้ ทาสี กระจกแผ่นสีชา กระจกเงา กระจกบาน

เล่ือน หอ้งประชุม - ไม้อัดยาง ไม้อัดสัก โครงไม้เต็ง ประตูบานทบึ บอร์ดหอ้งเรียนพร้อมติดต้ังโรงเรียนวัดวังน้้า
เย็น ต.วังน้้าเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (23995) 23995 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด - งานจัดท้าชั้นวางหนังสือ จัดท้าตู้หนังสือ จัดท้าโต๊ะอเนกประสงค์และเก้าอี้
อเนกประสงค์ ทาสี โรงเรียนวัดพนัต้าลึง ต.ดอนก้ายาน อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (23996) 23996 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนเมืองสุพรรณบรีุ ต .ตล่ิงชัน อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 149,000              

 (23997) 23997 อาคารเรียนแบบ 017 - ทาสี พืน้ปกูระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ ป .1 ข - พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดเถรพลาย ต .วัง
น้้าซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (23998) 23998 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม - ถมดินโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (23999) 23999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดไผ่เด่ียว ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24000) 24000 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดอู่ยา ต.ดอนก้ายาน อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (24001) 24001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 150,000              

 (24002) 24002 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ทาสี อุปกรณ์ประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดดอนตาจีน ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.
สุพรรณบรีุ

96,000                

 (24003) 24003 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งสมุด - กระเบือ้งแผ่นเรียบ โครงคร้าวไม้ ประตูไม้อัดพร้อมวงกลบ พืน้คอนกรีต 
กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม ต .โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24004) 24004 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - กระจกบานเล่ือนกรอบอลูมิเนียมพร้อมเหล็กดัด ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - 
ติดลวดตาข่ายกันนกโรงเรียนวัดลาดน้้าขาว ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ

99,900                

 (24005) 24005 ถนนคอนกรีต ร้ัวคอนกรีต(ฐานรากมีเสาเข็ม)โรงเรียนวัดบางเลน ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 148,000              
 (24006) 24006 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดสามทอง ต.ตล่ิงชัน อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24007) 24007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24008) 24008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ไม้เต็ง ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนวัดไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              

 (24009) 24009 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดสุวรรณาคี ต.ตล่ิงชัน อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24010) 24010 ปรับปรุงหอ้งเรียน - พืน้หนิขัดโรงเรียนวัดศีรษะเกษ ต.บา้นโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24011) 24011 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 ต.สนามชัย อ.เมือง

สุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24012) 24012 ถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ต.องครักษ ์อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (24013) 24013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสี ปรัปปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์ - กรุไม้อัดโรงเรียนวัดบงึคา ต.สาลี อ.

บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ
99,800                

 (24014) 24014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดสวนแตง ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 200,000              
 (24015) 24015 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม - ลาน คสล.โรงเรียนวัดคูบวั ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24016) 24016 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ทาสี จัดท้ากระดานไวทบ์อร์ดบโุฟเมก้า จัดท้าปา้ยนิเทศ เปล่ียนกระจกฝ้า 

ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองเล่นสนาม BBL - ทาสี ปนูซีเมนต์ ทรายหยาบ เหล็กตัวซี ทอ่เหล็ก ทอ่ใยหนิ ปรับปรุงภมูิ
ทศัน์โรงเรียนวัดบา้นกร่าง ต .บา้นกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24017) 24017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ - พืน้ปกูระเบือ้ง พืน้ คอนกรีตโรงเรียนบา้นทา่เสด็จ ต .สระแก้ว อ.
เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (24018) 24018 ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนวัดสกุณปกัษ ีต .ตล่ิงชัน อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              



     หนา้ที ่1007

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24019) 24019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ขัดพืน้ พร้อมทาน้้ายาเคลือบผิวไม้  ทาสี  โรงเรียนวัดสามจุ่น ต.ดอนปรู อ.ศรี

ประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ
95,000                

 (24020) 24020 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - โครงหลังคาเหล็ก  พืน้ คสล.โรงเรียนวัดวรจันทร์ ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบรีุ 
จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24021) 24021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดคันทด ต.ทา่ระหดั อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24022) 24022 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม - ประตูบานทบึพร้อมวงกบและอุปกรณ์  ร้ัวลวดหนามโรงเรียนวัดบา้นหมี ่ต .บางปลาม้า 

อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ
62,000                

 (24023) 24023 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม - ทาสีพืน้  ทาสีโต๊ะ-เก้าอี้ ติดต้ังเหล็กดัด ติดประตูเหล็กดัด  ทาสีโรงเรียนวัด
พหิารแดง ต.พหิารแดง อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24024) 24024 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24025) 24025 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดปลายนา ต.วังน้้าซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ 149,000              
 (24026) 24026 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - เหล็กแบน  เหล็กกล่อง  เหล็กส่ีเหล่ียม  บทูประตุเหล็ก  ทาสีโรงเรียนวัดจ้าป ีต.

สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (24027) 24027 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังโรงเรียนบา้นดอนโพ ต .สนามชัย อ.
เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24028) 24028 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม - ถมหนิคลุกโรงเรียนวัดสุขเกษม ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24029) 24029 อาคารเรียน 003 - ทาสี  อาคารเรียน อาคารเรียน 017 - ทาสีโรงเรียนวัดพงัม่วง ต.วังน้้าซับ อ.ศรีประจันต์ จ.

สุพรรณบรีุ
150,000              

 (24030) 24030 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์ - แผ่นยิปซ่ัมบอร์ด คร้าวไม้เนือ้แข็ง ทาสีโรงเรียนวัดวังพลับใต้ ต.มดแดง อ.
ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ

98,000                

 (24031) 24031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บรูณะ ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.
สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24032) 24032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี เปล่ียนประตูโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง
สุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24033) 24033 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม - ปพูืน้อิฐบล็อค โรงเรียนสุพรรณภมูิ ต.ทา่พีเ่ล้ียง อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.
สุพรรณบรีุ

200,000              

 (24034) 24034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ - หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนพร้อมโครงหลังคาเหล็กโรงเรียนวัดไผ่
มุง้ ต.วังน้้าเย์น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ

96,000                

 (24035) 24035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดไก่เต้ีย ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24036) 24036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง

สุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (24037) 24037 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน และสนามเด็กเล่น - จัดท้าตู้หนังสือ ทาสี โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส ต.มดแดง อ.ศรี
ประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24038) 24038 อาคารเรียน 105/29 - ทาสี อาคารอเนกประสงค์ - พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง ต .ไผ่กองดิน อ.บาง
ปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24039) 24039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดแก้ว ต.ทบัตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24040) 24040 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 - ฝ้าเพดาน ทาสี รางน้้าสังกะสี อาคารเรียน 017 - กระเบือ้งหลังคา ฝ้า
เพดาน ทาสี เหล็กเส้น ปนูซีเมนต์ ทรายหยาบโรงเรียนบา้นไผ่แปลกแม่ ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.
สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24041) 24041 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดมเหยงคณ์ ต.ทา่ระหดั อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              



     หนา้ที ่1008

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24042) 24042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - เปล่ียนประตู ทาสี ปรับปรุงเคร่ืองเล่นสนาม - ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม - 

เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โถส้วมโรงเรียนวัดเกาะ ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ
72,000                

 (24043) 24043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - เปล่ียนไม้ฝา ราวลูกกรงไม้ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - ฝนังบงัแดดกระเบือ้ง
แผ่นเรียบคร่าวไม้เนือ้แข็ง ทาสี โรงเรียนวัดสาลี ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24044) 24044 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - จัดท้าตู้หนังสือ ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น - ทาสีโรงเรียนวัดบา้นโพธิ์
ตะวันออก ต.บา้นโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24045) 24045 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  - ขัดพืน้ไม้พร้อมทายูริเทนเคลือบผิวไม้ ทาสี สนามเด็กเล่น - ทาสี โรงเรียนบา้น
หนองจิก ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24046) 24046 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคหกรรม - พืน้ปกูระเบือ้ง อ่างล้างจานพร้อมอุปกรณ์ งานเดินทอ่โสโครกอ่างล้างจาน 
ประตูบานซ้ิงค์ ซ้ิงค์สแตนเลสล้างจาน ถังดับเพลิงผงเคมีแหง้โรงเรียนบา้นรางทอง ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.
สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24047) 24047 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ทรายถม พืน้ คสล . พืน้ปกูระเบือ้ง ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนวัดพระธาตุ ต.
ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

148,000              

 (24048) 24048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ ขัดพืน้อาคารเรียน กระจกแผ่นใส ทรายถม ทาสี ทอ่เหล็ก แผ่นยิบบอร์ด 
วงกบอลูมิเนียมโรงเรียนวัดตะลุ่ม ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24049) 24049 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดศาลาทา่ทราย ต.จระเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24050) 24050 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ขัดพืน้เคลือบเงา ถนน คสล ทางเชื่อมต่ออาคารเรียน โรงเรียนวัดสัปรสเทศ ต .วัง

ยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24051) 24051 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต .พหิารแดง อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 91,000                

 (24052) 24052 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - ก่ออิฐฉาบปนู ลูกกรงเหล็กดัด ประตูเหล็กโรงเรียนวัดศุขเกษม ต.บา้นแหลม อ.
บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24053) 24053 ปรับปรุ้งซ่อมแซมหอ้งประกอบอาหาร - ปรับปรุงโครงหลังคา พืน้ปกูระเบือ้ง ผนังก่ออิฐ ทาสี โรงเรียนอนุบาลศรี
ประจันต์ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24054) 24054 อาคารเรียน - ปรับปรุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน พร้อมโครงหลังคาเหล็กโรงเรียนวัดไผ่ลูกนก ต.สวนแตง อ.เมือง
สุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24055) 24055 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม - อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ โถปสัสาวะ ฝาปดิส้วมทองเหลือง กระจกเงา ประตูไฟเบอร์
กลาสพร้อมอุ้ปกรณ์ กระเบือ้งหลังคา โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต .สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24056) 24056 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - ขัดพืน้ไม้ ยูรีเทน (เคลือบแข็งผิวไม)้ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น - ทอ่เหล็ก แผ่นเหล็ก
รีดลอน ทรายหยาบ ทาสี โรงเรียนวัดยาง ต .ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ

149,000              

 (24057) 24057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดทรงกระเทยีม ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (24058) 24058 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม - ถนนคอนกรีต โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม ต .ดอนก้ายาน อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.

สุพรรณบรีุ
144,000              

 (24059) 24059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดบางจิก ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24060) 24060 ปรีบปรุงซ่อมแซม พืน้ คสล. โรงเรียนวัดดารา ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 99,800                
 (24061) 24061 ถนน คสล. โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24062) 24062 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตกิจกรรมโรงเรียนวัดบางใหญ่ ต .บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24063) 24063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน - หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ปพูืน้ไม้สังเคราะห ์ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมภายใน

อาคาร - พืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนโถส้วม เปล่ียนประตู โรงเรียนสพป.สุพรรณบรีุ เขต 1 ต.ร่ัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

300,000              



     หนา้ที ่1009

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24064) 24064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ พเิศษ ป ี2532 เปล่ียนพืน้อาคารโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอน

เจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ
200,000              

 (24065) 24065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ท้ารางระบายน้้า ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้น
นเรศ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24066) 24066 ปรับปรุงสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดสระศรีเจริญ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (24067) 24067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดธัญญวารี ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24068) 24068 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105/29 ปกูระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นหนองจิกรากข่า ต.ไร่รถ อ.

ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (24069) 24069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ทาสี ภายนอกและภายในอาคารโรงเรียนวัดสระด่าน ต.หนองสาหร่าย 
อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

145,200              

 (24070) 24070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ป ี2516 ทาสีอาคาร ขัดพืน้ลงยูริเทนโรงเรียนบา้นหนองฝ้าย ต.สระ
กระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24071) 24071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดบา้นกรวด ต.หนองสาหร่าย อ.ดอน
เจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24072) 24072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดทา่กุ่ม ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.
สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24073) 24073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.017 ท้ากันสาดโรงเรียนวัดชีธาราม ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ 98,900                

 (24074) 24074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 014 ป ี2513  แบบ ป1ข ป ี2514 เปล่ียนเสาอาคารเรียน และเสาบนัได
โรงเรียนบา้นดงกะเชา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

99,300                

 (24075) 24075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา และเปล่ียนฝ้าเพดาน และอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 ปพูืน้
โรงเรียนวัดราษฎรบ้ารุง ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24076) 24076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ,แบบ 014 ขัดพืน้ไม้และลงยูริเทน ทาสี รางระบายน้้า ค.ส.ล.โรงเรียน
บา้นทะเลบก ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24077) 24077 ปรับปรุงสถานทีรั่บประทานอาหารกลางวันและสวนปา่ธรรมชาติโรงเรียนบา้นสระหลวง ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ 
จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24078) 24078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 205/29 ป ี2540  อาคารเรียนกึ่งถาวรป ี2540 ทาสี ปกูระเบือ้งโรงเรียน
บา้นบอ่ส้าราญ ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24079) 24079 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด เปล่ียนฝาผนัง และหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองแขม ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.
สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24080) 24080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ทาสีน้้ามันอาคาร และเสาปนูเก่าโรงเรียนบา้นหว้ยม้าลอย ต.หนอง
สาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24081) 24081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ทาสีน้้าอะครีลิค ท้าถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดหนองหลอด ต.ดอนเจดีย์ 
อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24082) 24082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008 ป ี2509 เปล่ียนฝาผนังโรงเรียนบา้นสระกระโจม ต.สระกระโจม อ.ดอน
เจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24083) 24083 ก่อสร้างเสาธงมาตรฐานโรงเรียนบา้นยมเบอื ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24084) 24084 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ป ี2516 ทาสีอาคาร ขัดพืน้ลงยูริเทนโรงเรียนบา้นหนองสลัดได ต.สระ

กระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24085) 24085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ป ี2517 เปล่ียนฝาผนังโรงเรียนบญุศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ต.สระ
กระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่1010

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24086) 24086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ป ี2521 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหวัเขา ต.สระกระโจม อ.

ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ
99,400                

 (24087) 24087 เทพืน้คอนกรีตบริเวณหน้าอาคารเรียน ปกูระเบือ้งและบนัไดอาคารเรียนโรงเรียนบา้นดอนกลาง ต.สระกระโจม 
อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24088) 24088 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ติดผนังลวดตาข่ายกันนกโรงเรียนบา้นหนองสานแตร ต.ทะเลบก อ.ดอน
เจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24089) 24089 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ป ี2515 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดหนองแจง ต.ไร่รถ อ.ดอน
เจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

147,600              

 (24090) 24090 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008 ขัดเคลือบยูรีเทน พืน้ไม้โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
 ต.บางพลับ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24091) 24091 ปรับปรุงทางเทา้บริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดทา่จัด ต.บางพลับ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24092) 24092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ข  ติดต้ังฝ้า  ทาสีโรงเรียนวัดบางบอน ต.หวัโพธิ์ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (24093) 24093 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 014/26  ทาสีภายนอกโรงเรียนวัดดอนสงวน ต.หวัโพธิ์ อ.สองพีน่้อง จ.

สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24094) 24094 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 008 เปล่ียนพืน้ไม้  ทาสีโรงเรียนวัดสองพีน่้อง ต.ต้นตาล อ.สองพีน่้อง จ.
สุพรรณบรีุ

99,800                

 (24095) 24095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ข ทาสี
โรงเรียนบา้นโคกงูเหา่ ต.ต้นตาล อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

99,000                

 (24096) 24096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 014 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดหวัโพธิ์ ต.หวัโพธิ์ อ.สองพีน่้อง 
จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24097) 24097 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ตีฝ้าต่างระดับ ทาสีโรงเรียนวัดทา่ไชย(ประชานุกูล) ต.หวัโพธิ์ อ.
สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

199,500              

 (24098) 24098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนบา้นประทนุทอง ต.หวัโพธิ์ อ.
สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

99,000                

 (24099) 24099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/25 ป ี2548 ปรับปรุงหลังคากันสาดโรงเรียนวัดไผ่ขาด ต.ศรีส้าราญ
 อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24100) 24100 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ข ชั้นเดียว สร้างป ี2552  ,ป ี2551 และ 2525 ทาสีโรงเรียนวัดรางกร่าง 
ต.ศรีส้าราญ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24101) 24101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ปี2521, แบบ สปช 105/29 ป ี2545 ทาสีโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ ต.
ศรีส้าราญ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

99,400                

 (24102) 24102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์     ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่
น้อง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24103) 24103 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017   ทาสีโรงเรียนวัดทุง่คอก ต.ทุง่คอก อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ 200,000              
 (24104) 24104 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105/29 เทพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดทุง่เข็น ต.ทุง่คอก อ.สองพีน่้อง จ.

สุพรรณบรีุ
104,800              

 (24105) 24105 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก , แบบ 017  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ทาสี โรงเรียนวัด
ศรีเฉลิมเขต ต.ดอนมะนาว อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24106) 24106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 014 ,แบบ 105/29 ,อาคารอเนกประสงค์   ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดดอน
มะนาว ต.ดอนมะนาว อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24107) 24107 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนวัดเทพพทิกัษ ์ต.ทุง่คอก อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ 150,000              



     หนา้ที ่1011

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24108) 24108 ปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนบา้นโปง่ ต.ทุง่คอก อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24109) 24109 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ข    ปพูืน้กระเบือ้งชั้นล่าง ,ปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบา้นบวัขาว 

ต.ทุง่คอก อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24110) 24110 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105/29 ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดหวักลับ ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24111) 24111 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ป ี2513 ทาสีอาคารภายนอกและภายในโรงเรียนวัดทบักระดาน ต.บอ่
สุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

149,700              

 (24112) 24112 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 017   ทาสีโรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ 100,000              

 (24113) 24113 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบ 313 ปี2523โรงเรียนวัดหนองพนัเทา ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ 142,000              

 (24114) 24114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนฝ้า เพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นหวัวัง ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพีน่้อง 
จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24115) 24115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105/29ป2ี543 ปกูระเบือ้งใต้ถุนอาคารโรงเรียนบา้นหนองเฝ้า ต.บอ่
สุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24116) 24116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017ทาสีโรงเรียนบา้นหนองกระด่ี ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ 150,000              

 (24117) 24117 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ,แบบ 105/29 ทาสี โรงเรียนบา้นดอนต้าลึง ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพีน่้อง
 จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24118) 24118 ปรับปรุงสนามฟตุบอลโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ต.ศรีส้าราญ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24119) 24119 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต.ศรีส้าราญ อ.สองพี่

น้อง จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (24120) 24120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ป ี2519 งานพืน้โรงเรียนบา้นสะพงักร่าง ต .ศรีส้าราญ อ.สองพีน่้อง จ.
สุพรรณบรีุ

130,000              

 (24121) 24121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ,แบบ 105/29 ทาสี งานพืน้โรงเรียนวัดเขาพนมนาง ต.หนองบอ่ อ.สอง
พีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24122) 24122 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช103/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดพรสวรรค์ ต.หนองบอ่ อ.สองพีน่้อง 
จ.สุพรรณบรีุ

99,900                

 (24123) 24123 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู แบบ สปช .301/26 เปล่ียนกระเบือ้ง ตีฝ้าทาสี เปล่ียนโถส้วมโรงเรียนบา้นหนอง
กระทู ้ต.หนองบอ่ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24124) 24124 สร้างร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองจิก ต.หนองบอ่ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ 149,600              
 (24125) 24125 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ขหลังที ่5 เทพืน้หน้าอาคารเรียน ,อาคารเรียนแบบ   ป1ข หลังที ่2 ปู

กระเบือ้งเคลือบใต้ถุนโรงเรียนสองพีน่้อง ต.บางตาเถร อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (24126) 24126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สพปช.204/26 ป2ี532 เปล่ียนฝ้าเพดาน, ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ 
สปช.105/29 ป ี2532(หอ้งคอมพวิเตอร์)เปล่ียนหน้าต่างพร้อมกรอบอลูมิเนียมโรงเรียนวัดทา่ข้าม ต.บางตาเถร 
อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

149,900              

 (24127) 24127 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 014 ติดเหล็กดัดหอ้งเรียน ซ่อมแซมพืน้และปกูระเบือ้งหน้าอาคารเรียน
โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ ต.บางตาเถร อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

99,000                

 (24128) 24128 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29  ป ี2635 , ป ี2541  ทาสีภายนอก
โรงเรียนบา้นไผ่ตาโม้ ต.บางตาเถร อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

99,700                



     หนา้ที ่1012

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24129) 24129 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017   หอ้งประชุม กระจก ประตู กรุผนังไม้อัดสักโรงเรียนบา้นโคก 7 ลูก ต.

บางตาเถร อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24130) 24130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 014 ปี2514  ,อาคารเรียนแบบ 017 ป ี2522 งานพืน้  เปล่ียนหลังคา
โรงเรียนวัดย่านซ่ือ ต.บา้นช้าง อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

99,600                

 (24131) 24131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัดบางสาม ต.บางตะเคียน อ.สอง
พีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

147,400              

 (24132) 24132 ซ่อมอาคารอเนิกประสงค์ แบบ สปช205/29 ท้าโครงกันนก เปล่ียนกระเบือ้ง ทาสี โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ต.
บางเลน อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

136,300              

 (24133) 24133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 105/29 , แบบ 017  ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ ต.เนินพระ
ปรางค์ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24134) 24134 ปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียน แบบสปช 206/2556 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ต.บางตาเถร 
อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

199,600              

 (24135) 24135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ปี2516, ป ี2524 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204/26 ป2ี536  
ส้วม สปช.603/29ป2ี532โรงเรียนวัดใหม่บ้ารุงธรรม ต.บางตาเถร อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24136) 24136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ทางเชื่อมระหว่างอาคารโรงเรียนวัดรางบวัทอง (สุวรรณวิทยา) ต.บา้น
กุ่ม อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

98,800                

 (24137) 24137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ข เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ต.บา้นกุ่ม
 อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

149,900              

 (24138) 24138 ซ่อมแซมส้วมแบบ 601/26 ,ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 014 ปกูระเบือ้งทางเดิน,ปรับปรุงหอ้งสมุด

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.บา้นกุ่ม อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

99,900                

 (24139) 24139 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29  ป ี2536 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดลาดประทมุทอง 
ต.บา้นช้าง อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24140) 24140 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 105/29 ทาสีโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบวั ต.บา้นช้าง อ.สองพี่
น้อง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24141) 24141 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 (ขนาด 3 ชั้น 18 หอ้งเรียน)สร้างป ีพ.ศ.2541โรงเรียนอนุบาล
บา้นทา่พระยาจักร ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

199,000              

 (24142) 24142 สร้างร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็ม โรงเรียนวัดปทมุสราวาส ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (24143) 24143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 (ฝ้าเพดาน ทาสี)โรงเรียนวัดเขาพระ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24144) 24144 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานพืน้โรงเรียนวัดโคกส้าโรง ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24145) 24145 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร สร้างเอง สร้าง พ .ศ.2537 ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดคณฑี ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.

สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24146) 24146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 สร้างป ีพ.ศ.2536 (ทาสีภายในและภายนอก)โรงเรียนวัดยางยี่แส ต.
กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24147) 24147 ปรับปรุงพืน้สนามเด็กเล่นปพูืน้สนามบล็อกยาพาราโรงเรียนวัดหนองตาสาม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (24148) 24148 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ก่อผนัง,ทาสี,ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ต.กระจัน อ.อู่

ทอง จ.สุพรรณบรีุ
98,900                

 (24149) 24149 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปพูืน้กระเบือ้งและทาสีภายนอก)โรงเรียนวัดจันทราวาส ต.
กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24150) 24150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างป ีพ.ศ.2546 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนบานประตูโรงเรียนวัด
คอกวัว ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

97,500                



     หนา้ที ่1013

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24151) 24151 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105 (เปล่ียนหลังคา)โรงเรียนวัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 100,000              

 (24152) 24152 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ทาสีภายในและภายนอกโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ ์ต.เจดีย์ อ.
อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

99,000                

 (24153) 24153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 สร้างป ีพ.ศ.2519 เปล่ียนฝาไม้ ทาสีโรงเรียนบา้นหนองโอ่ง ต.หนองโอ่ง
 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24154) 24154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.105/29 สร้างป ีพ.ศ.2537 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองหลุม 
ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24155) 24155 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานปพูืน้ตัวหนอนบริเวณสวนปา่ของโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองแหน ต.หนองโอ่ง อ.อู่
ทอง จ.สุพรรณบรีุ

97,000                

 (24156) 24156 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.105/29 สร้างป ีพ.ศ.2540 ทาสีภายนอกและภายใน)โรงเรียนวัดโภ
คาราม ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24157) 24157 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานปพูืน้ตัวหนอนด้านข้างหอ้งสมุดและหน้าอาคารเรียน 017โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 
ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24158) 24158 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24159) 24159 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 สร้างป ีพ.ศ.2533 (ทาสีภายในและภายนอก)โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
เจริญ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24160) 24160 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 205/26 (ปพูืน้กระเบือ้ง)โรงเรียนพลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24161) 24161 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 สร้างป ีพ.ศ.2516 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหนองกุฏ ิต.
พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24162) 24162 ปรับปรุงซอมแซมร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากมีเสาเข็มโรงเรียนวัดจ้าปา ต.บา้นโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 149,500              
 (24163) 24163 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว สร้างป ีพ.ศ.2553 ทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์เขียว ต.บา้นโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (24164) 24164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.202/2526 สร้าง พ.ศ.2526 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา อาคารเรียนแบบ 

017 ขัดพืน้ลงยูริเทนโรงเรียนวัดกกม่วง ต.บา้นโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24165) 24165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 สร้างป ีพ.ศ.2520 ขัดพืน้ลงยูริเทน อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 
เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นสระบวัทอง ต.บา้นโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24166) 24166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่ดินด้า ต.บา้นโข้ง อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24167) 24167 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนประตู,ทาสี,ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นจรเข้สามพนั ต.
จรเข้สามพนั อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24168) 24168 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ข สร้างป ีพ.ศ.2518 ขัดพืน้เคลือบเงา ส้วมแบบ สปช 601/26 บผุนัง
กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นเขาชานหมาก ต.จรเข้สามพนั อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24169) 24169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บดอัดลูกรัง เทพืน้ปนูซีเมนต์โรงเรียนวัดใหม่ปทมุสูตร ต.สระยายโสม อ.
อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24170) 24170 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/2526 สร้างป ีพ.ศ.2529 (ติดต้ังฝ้า ทาสี)โรงเรียนวัดใหม่สิทธา
วาส ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24171) 24171 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.017สร้างป ีพ.ศ.2518 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดปทมุวนาราม ต.จรเข้สาม
พนั อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              



     หนา้ที ่1014

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24172) 24172 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดคลองตัน ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.

สุพรรณบรีุ
149,900              

 (24173) 24173 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนวัดสระยายโสม ต.สระยายโสม อ.อู่
ทอง จ.สุพรรณบรีุ

149,000              

 (24174) 24174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงฝึกงาน(ปพูืน้กระเบือ้ง)โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ ต.สระยาายโสม อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24175) 24175 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26สร้างป ีพ.ศ.2533 ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดบอ่คู่ ต.สระยายโสม 
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

98,200                

 (24176) 24176 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างป ีพ.ศ.2550 และ2540 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัด
สระพงัลาน ต.สระพงัลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24177) 24177 ปรับปรุงพืน้ทีท่้าหอ้งเรียนธรรมชาติโรงเรียนวัดดอนสุโข ต.สระพงัลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 97,400                
 (24178) 24178 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน หอ้งอนุบาล เปล่ียนไม้ตรงและฝาผนังโรงเรียนวัดนันทวัน ต.สระพงัลาน อ.อู่ทอง 

จ.สุพรรณบรีุ
99,500                

 (24179) 24179 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนฝ้า ติดรางน้้าฝนโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ต.สระพงั
ลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24180) 24180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างป ีพ.ศ.2540และ2536 ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดดอน
มะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

148,900              

 (24181) 24181 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26ป2ี530, ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ 401 ป2ี523 ปรับปรุง
ท้ากันแดดหน้าอาคารเรียน แบบ 017 ป ี2522โรงเรียนบา้นหวัท้านบ ต.บา้นดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24182) 24182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดคีรีเจริญผล ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง
 จ.สุพรรณบรีุ

149,400              

 (24183) 24183 ทาสีอาคารภายในและภายนอก อาคาร แบบ สปช .017/2 ชั้นโรงเรียนบา้นเขาก้าแพง ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24184) 24184 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ข พืน้สูง สร้างพ.ศ.2521ขัดพืน้เคลือบสีพืน้อาคาร ซ่อมแซมฝาผนัง
โรงเรียนวัดหว้ยคู้สามัคคี ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

99,000                

 (24185) 24185 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ขัดพืน้ไม้โรงเรียนวัดเขาดี
สลัก ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

98,500                

 (24186) 24186 ปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน และบริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นโปง่พรานอินทร์ ต.ดอนคา อ.อู่
ทอง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24187) 24187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ปพูืน้กระเบือ้งเปล่ียนฝ้า  ติดรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นโคกหม้อ ต.หนอง
สาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24188) 24188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปรับถนนทางเดินหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัด
กลางบา้นดอน ต.บา้นดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24189) 24189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา เปล่ียนฝ้ารอบอาคาร ทาสีภายนอกอาคารส้านักงานและ
อาคารหอประชุม ซ่อมแซมหอ้งน้้าภายในส้านักงานโรงเรียนสพป.สุพรรณบรีุ เขต 2 ต.อุ่ทอง อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบรีุ

300,000              

 (24190) 24190 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ทาสี ปกูระเบือ้งหน้าอาคาร ปรับสนามเปตอง (ถมหนิคลุก)โรงเรียนวัด
ส้าเภาทอง ต.บางตะเคียน อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24191) 24191 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีภานนอกอาคารเรียนโรงเรียนบา้น
ดอนพทุรา ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

99,600                



     หนา้ที ่1015

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24192) 24192 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป 013 สร้าง2515 ทาสีภายนอกภายในอาคารโรงเรียนตลาดขุนขยัน ต.บาง

ตาเถร อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24193) 24193 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยกาศภายในโรงเรียนโดยถมดินปรับระดับโรงเรียนวัดใหม่พบิลูย์ผล ต.
บางเลน อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24194) 24194 อาคารเรียนแบบ ป1ข สร้างป ี2518  ขนาด 4 หอ้งเรียน เปล่ียนผาผนัง ทาสี เปล่ียนฝ้าอาคารราษฏร์พฒันา 
สร้างป ี2536   ขนาด 1 หอ้งเรียน เปล่ียนประตูเหล็กโรงเรียนบา้นรางโพธิ์ ต.จรเข้สามพนั อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

81,000                

 (24195) 24195 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 2/28 ทาสีภายในอาคารโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ต.บา้นดอน อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24196) 24196 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็ม สูงจากคานล่าง ช่วงเสาหา่ง 2.95 เมตรโรงเรียนบา้นหว้ยหนิ ต .
หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24197) 24197 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป 1 ข ปรับพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ต.บา้นดอน อ.อู่
ทอง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24198) 24198 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารอเนกประงค์แบบสร้างเองและทาสีอาคารแบบ สปช .105/29 จ้านวน 6 หอ้ง
โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24199) 24199 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ปรังปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยหนิด้า ต .วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24200) 24200 อาคารเรียนแบบชั่วคราว เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา แผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนวัดวังกุลา ต .เขาพระ อ.
เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24201) 24201 หอ้งสมุด แบบ อื่น ๆ ร้ือถอนหลังคาฝ้าเพดาน ประตู ทาสี เปล่ียนโครงสร้างหลังคา
เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24202) 24202 ปรับปรุงหอ้งสมุด (ในอาคารเรียนแบบ สปช.105/29)
เปล่ียนหน้าต่างกระจก ประตูกระจก ทาสีภายใน ติดเหล็กดัดโรงเรียนบา้นหนองขาม ต.หนองขาม อ.หนองหญ้า
ไซ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24203) 24203 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนประตู หน้าต่าง บผุนังภายใน ทาสีผนังภายใน
หอ้งคอมพวิเตอร์ และหอ้งสมุดโรงเรียนวัดทบัผ้ึงน้อย ต .วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24204) 24204 อาคารเรียนแบบ สปช.017 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดปากดงทา่ศาล ต .เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24205) 24205 หอ้งดนตรี กั้นผนังหอ้ง และกระจก ประตูบานสวิงคู่โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ต .บา้นสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ 100,000              

 (24206) 24206 หอ้งดนตรี หอ้งวิทยาศาสตร์ หอ้งคอมพวิเตอร์ 
เปล่ียนหน้าต่างและประตูโรงเรียนวัดล้าพนับอง ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24207) 24207 ปรังปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ติดต้ังหน้าต่างกระจก ช่องลม ติดต้ังฝ้า ทาสีผนัง
ทาสีฝ้า ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีประตู เปล่ียนประตูโรงเรียนวัดด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (24208) 24208 อาคารเรียนแบบ 008 เปล่ียนฝ้าเพดาน ขัดพืน้ ทาสีภายในโรงเรียนวัดวังส้าเภาล่ม ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
 จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24209) 24209 ปรับปรุงหอ้งเรียนอนุบาล เทคอนกรีต ปกูระเบือ้งหอ้งเรียนอนุบาล
ปรับปรุงหอ้งสมุด เปล่ียนประตู หน้าต่าง และช่องลม เปน็บานกระจกโรงเรียนวัดบางขวาก ต .ย่านยาว อ.สามชุก
 จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24210) 24210 หอ้งโสตทศันูปกรณ์ เปล่ียนฝ้าเพดาน บผุนังหอ้ง ทาสีฝ้า ทาน้้ามันไม้ 
เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนวัดดอนส้าโรง ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่1016

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24211) 24211 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีอาคารเรียน ซ่อมฝาหอ้งเรียน ซ่อมบนัได

เปล่ียนประตูหน้าต่าง ติดมุง่ลวดหอ้งอนุบาลโรงเรียนบา้นทบักระดาษ ต .นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24212) 24212 อาคารเรียนแบบ ป.017 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นลาด ต.บอ่กรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24213) 24213 อาคารเรียนแบบ 017 ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดหนองโรง ต.หนองผักนาก อ.

สามชุก จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24214) 24214 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นใหม่ไร่อ้อย ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.
สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24215) 24215 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าโรงเรียนบา้นวังน้้าเขียว ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24216) 24216 อาคารเรียนแบบ 017 เปล่ียนประตู-หน้าต่างกระจกบานเล่ือน ติดต้ังเหล็กดัด
ปกูระเบือ้งพืน้ ทาสีโรงเรียนวัดไทร ต .หวัเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24217) 24217 อาคารเรียนแบบ สปช.017 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดหนองไผ่ ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ 150,000              

 (24218) 24218 อาคารประกอบ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา
อาคารเรียนอนุบาล เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองราชวัตร ต .หนองราชวัตร อ.
หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24219) 24219 อาคารเรียนแบบ สปช.106/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดาน 
ปรับปรุงและเปล่ียนหน้าต่าง พร้อมทาสีหน้าต่างโรงเรียนบา้นทบัละคร ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24220) 24220 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข /1/3 เปล่ียนหน้าต่างไม้เปน็กระจกบานเล่ือนอลูมิเนียม
อาคารเรียนแบบ ป.1 ข/1/4 เปล่ียนหน้าต่างไม้เปน็กระจกบานเล่ือนอลูมิเนียมโรงเรียนบา้นหนองตาแก้ว ต.โคก
ช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24221) 24221 อาคารเรียนแบบ 017 ร้ือถอนกระเบือ้งมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนวัดวังจิก ต .วังลึก อ.สามชุก 
จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24222) 24222 อาคารเรียนแบบ 105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา และปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ต .หนองโพธิ์ อ.
หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24223) 24223 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนฝ้า เปล่ียนฝาโรงเรียนวัดหนองเปาะ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24224) 24224 อาคารเรียนแบบ สปช. 017 เปล่ียนหน้าต่าง ประตู เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าโรงเรียนวัดน้้าพ ุต.หวัเขา อ.เดิม

บางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (24225) 24225 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งสมุด 
เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้า ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ต.สามชุก อ.
สามชุก จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (24226) 24226 อาคารเรียนแบบ 017 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) ต.หนองหญ้าไซ อ.
หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ

200,000              

 (24227) 24227 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ซ่อมเซมหลังคาและทาสีอาคารเรียนโรงเรียนสวนปา่องค์พระ ต.ด่านช้าง อ.ด่าน
ช้าง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24228) 24228 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนฝาผนัง ทาสีโรงเรียนวัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช
 จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24229) 24229 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง
ทาสีฝาผนังหอ้งเรียน ประตู หน้าต่าง ทาสีฝ้าเพดาน
เปล่ียนคานและตงโรงเรียนวัดคลองขอม ต .สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ

100,000              



     หนา้ที ่1017

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24230) 24230 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนฝ้า เสาไม้ เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองส้าโรง ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้า

ไซ จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24231) 24231 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาและทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นไผ่สีทอง ต .องค์พระ อ.
ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24232) 24232 อาคารเรียนแบบ สปช. 017 เปล่ียนฝ้าเพดานหอ้งเรียน ทาสีฝ้าโรงเรียนบา้นหนองหนิ ต.หนองกระทุม่ อ.เดิม
บางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24233) 24233 อาคารเรียนแบบ 017 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแขม ต .ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24234) 24234 อาคารเรียนแบบ 017 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดโคกพระ ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24235) 24235 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ซ่อมแซมหน้าต่าง

อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมแซมประตูโรงเรียนบา้นพบุอ่งปา่ขี ต .หว้ยขมิน้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24236) 24236 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนฝาอาคารเรียนโรงเรียนวัดคูเมือง ต.ทุง่คลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24237) 24237 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีเก่าภายใน

อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีเก่าภายในโรงเรียนวัดวังหว้า ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24238) 24238 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าโรงเรียนบา้นทพัหลวง ต.ทพัหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24239) 24239 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคากันสาดโรงเรียนบา้นทุง่นาตาปิน่ ต .ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24240) 24240 อาคารเรียนแบบ สปช.017 เปล่ียนฝาผนังไม้ด้านหลังอาคารเรียน
เปล่ียนกันสาดด้านหลังอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองนา ต.หนองกระทุม่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24241) 24241 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดลาดสิงห ์ต .บา้นสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24242) 24242 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนฝาโรงเรียนบา้นทุง่หนองแก้ว ต .ทพัหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24243) 24243 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นวังยาว ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (24244) 24244 หอ้งพเิศษ เปล่ืยนประตู หน้าต่าง ปกูระเบือ้งพืน้ ทาสีผนังโรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส ต .ทุง่คลี อ.เดิมบางนางบวช 

จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24245) 24245 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ทาสีอาคารเรียน และพืน้ระเบยีงทางเดิน
อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.
สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24246) 24246 อาคารเรียนแบบ สปช.103 เปล่ียนพืน้และตงหอ้งเรียนพร้อมทายูริเทนโรงเรียนบา้นหนองแหน ต .หนองขาม อ.
หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24247) 24247 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝา 
เปล่ียนหน้าต่าง ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นกล้วย ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24248) 24248 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนประตู-หน้าต่าง ทาสีและติดต้ังเหล็กดัดโรงเรียนวัดดงพกิุล ต.ยางนอน อ.เดิมบาง
นางบวช จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24249) 24249 อาคารเรียนแบบ สปช.017 ขัดพืน้ทาน้้ามันเคลือบแข็งโรงเรียนวัดบา้นทงึ ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24250) 24250 อาคารเรียนแบบ 017 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองกระถิน ต .ทพัหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (24251) 24251 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีภายในและภายนอกโรงเรียนบา้นหนองยาว ต .หว้ย

ขมิน้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (24252) 24252 อาคารเรียนแบบ 008 (จ้านวน 2 หลัง) ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้ ภายนอก-ภายใน
บานประตู-หน้าต่าง และราวระเบยีงโรงเรียนวัดดอนไร่ ต .หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24253) 24253 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีภายนอก
อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นสระเตย ต .แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ

150,000              



     หนา้ที ่1018

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24254) 24254 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ทาสีอาคาร เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดกกตาด ต.หว้ยขมิน้ อ.

ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (24255) 24255 อาคารเรียนแบบ 017 ปกูระเบือ้งพืน้
อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/2526 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นเขาดิน ต .นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.
สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24256) 24256 อาคารเรียนแบบ 014 ทาสีฝ้าด้านในและด้านนอก ทาสีภายในหอ้งเรียน 3 หอ้ง
อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (จ้านวน 6 หอ้ง) ทาสีหอ้งเรียน
ทาสีฝ้าภายในและภายนอกหอ้งเรียนโรงเรียนวัดหนองสะเดา ต .หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24257) 24257 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ทาสีอาคารเรียนภายนอกและภายใน ทาสีฝ้าโรงเรียนบา้นดงเชือก ต .แจงงาม อ.
หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24258) 24258 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ต่อเติมกันสาด
อาคารเรียนแบบ 017 เปล่ียนโครงหลังคา 
เปล่ียนหลังคาเปน็เมลทลัชีดโรงเรียนวัดวังคัน ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24259) 24259 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดหวัเขา ต .หวัเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24260) 24260 อาคารเรียนแบบ ป.2 (สมัญ) ทาสีอาคารเรียน

อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีภายในหอ้งเรียนโรงเรียนวัดสามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (24261) 24261 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบา้นทพัตาแทน ต.ทพัหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24262) 24262 อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 เปล่ียนโครงสร้างหลังคา และกระเบือ้งหลังคา

เปล่ียนฝ้า และทาสี
อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 เปล่ียนบานประตูโรงเรียนบา้นใหม่กิโล 8 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24263) 24263 อาคารเรียนแบบ สปช.107 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดกร่างสามยอด ต .เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ 100,000              

 (24264) 24264 อาคารเรียนแบบ 017 ทาสีน้้ามัน ส้าหรับผิวไม้ ภายใน-ภายนอก และสีน้้าอะครีลิค
ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดทุง่แฝก ต .วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24265) 24265 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26 เปล่ียนหลังคา เปล่ียนประตูม้วน ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นแจงงาม ต.แจงงาม
 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24266) 24266 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝาอาคารเรียน
ส้วมแบบ สปช.601/26 (3 หลัง) เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบรีุ

139,700              

 (24267) 24267 อาคารเรียนแบบ 105/29 ปกูระเบือ้งพืน้
อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา
ศาลาเฉลิมพรเกียรติ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดกาบบวั ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24268) 24268 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ และอาคารเรียนแบบ 017โรงเรียนวัดนางพมิพ ์ต.วังลึก อ.สามชุก จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24269) 24269 อาคารเรียนแบบ สปช.202/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา
โรงอาหาร ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดบลัลังก์ ต .หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24270) 24270 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นโปง่คอม ต .ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24271) 24271 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ขัดพืน้ เคลือบเงาพืน้อาคารโรงเรียนบา้นหนองอิงพงิ ต .หนองกระทุม่ อ.เดิมบางนางบวช

 จ.สุพรรณบรีุ
150,000              



     หนา้ที ่1019

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24272) 24272 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา

เชิงชาย ทาสีเชิงชายโรงเรียนบา้นหนองบวัทอง ต .กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24273) 24273 บา้นพกัภารโรงแบบ สปช.304/28 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝาผนังพร้อมทาสี เปล่ียนประตูหน้าต่างพร้อม
ทาสี เปล่ียนพืน้ไม้ เปล่ียนลูกกรงและบนัไดทางขึ้นโรงเรียนวัดหนองทราย ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24274) 24274 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
อาคารเรียนแบบ สปช. 017 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดดอนประดู่ ต .ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24275) 24275 อาคารเรียนแบบ 002 เทพืน้ลาน ค.ส.ล
อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เทพืน้ลาน ค.ส.ล
อาคารเรียนแบบ 017 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ
อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดปา่สะแก ต .ปา่สะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24276) 24276 โรงอาหาร เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24277) 24277 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สร้างแทน่พระพทุธหน้าเสาธง ปกูระเบือ้งฐานเสาธง

มุงหลังคาและปกูระเบือ้งทีแ่ปรงฟนัโรงเรียนบา้นมาบพะยอม ต .หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24278) 24278 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ทาสีภายในและภายนอก
อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ทาสีภายในและภายนอก
ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองกระด่ี ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24279) 24279 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดบอ่กรุ ต .บอ่กรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (24280) 24280 โรงฝึกงานแบบสร้างเอง 2532

เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดโปง่แดง ต .หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24281) 24281 ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองโก ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24282) 24282 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองผือ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (24283) 24283 อาคารเรียนแบบ 017 ปกูระเบือ้งพืน้หน้าอาคารด้านล่าง ทาสีอาคารด้านล่างโรงเรียนบา้นปากดง ต .หวัเขา อ.

เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24284) 24284 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้
เทคอนกรีตผสมเสร็จ ติดต้ังโครงเหล็กหลังคาและแผ่นเหล็กกรีดลอน
ปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสี ติดต้ังพืน้ส้าเร็จรูปทอ้งเรียบ
ทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นทุง่ใหญ่ ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24285) 24285 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 (4 หอ้ง) ทาสีอาคารเรียนภายนอก
อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 (8 หอ้ง) ทาสีอาคารเรียนภายนอกโรงเรียนบา้นรังงาม ต .วังคัน อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24286) 24286 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (รากฐานตอกเสาเข็ม)โรงเรียนวัดหนองผักนาก ต.หนองผักนาก อ.
สามชุก จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24287) 24287 อาคารเรียนแบบ 017 ร้ือถอนและเปล่ียนแผงบงัแดดอลูมิเนียมสีแบบตัว c (พร้อมโครงคร่าว) 
อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26 ทาสีอาคารภายในภายนอกโรงเรียนบา้นดงเสลา ต .องค์พระ อ.ด่านช้าง 
จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24288) 24288 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข และแบบ 017
ทาสีอาคารเรียนแบบ ป.1 ข และทาสีหอ้งเรียน แบบ 017 เปล่ียนหน้าต่างอาคารเรียนโรงเรียนวัดสามเอก ต.โคก
ช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24289) 24289 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นละว้าวังควาย ต .วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ 150,000              



     หนา้ที ่1020

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24290) 24290 อาคารเรียนแบบ 017 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ ต.ปากน้้า อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24291) 24291 อาคารเรียนแบบ 017 ทาสีน้้ามันงานไม้ ขัดพืน้ไม้โรงเรียนบา้นพนุ้้าร้อน ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (24292) 24292 อาคารเรียนแบบ สปช. 014 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24293) 24293 ส้วม เปล่ียนโถส้วม ปกูระเบือ้งพืน้-ผนังด้านใน ทาสีภายใน-ภายนอก

เปล่ียนอ่างล้างมือ ปรังปรุงทีป่สัสาวะชายโรงเรียนบา้นหนองอุโลก ต .หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24294) 24294 อาคารเรียนแบบ 017 ทาสีภายนอกภายในโรงเรียนวัดทา่ทอง ต .ปากน้้า อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24295) 24295 ส้วม ทาสี เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนโถส้วม ปกูระเบือ้งทีพ่ืน้และผนัง ซ่อมประตู

เปล่ียนก๊อกน้้าโรงเรียนบา้นสระบวัก่า้ ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24296) 24296 อาคารเรียนแบบ ป.พเิศษ ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดทา่ช้าง ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ 200,000              
 (24297) 24297 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ทาสี ปกูระเบือ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 ต.หว้ยขมิน้ อ.

ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (24298) 24298 ส้วม ร.ย. 601/43 
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา เทพืน้ ทาสี เปล่ียนสุขภณัฑ์และอุปกรณ์โรงเรียนวัดฉวาก ต .หวัเขา อ.เดิมบางนางบวช 
จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24299) 24299 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 เปล่ียนประตูเหล็กม้วน กลอนหอ้งต่าง
กระจก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสีผนังโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24300) 24300 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 313 (ส่วนหอ้งประกอบอาหาร)
เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนโครงสร้างหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนเสา 
เทคาน เทพืน้คอนกรีต ก่ออิฐบล็อก ฉาบผนัง เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บา้นหนอง
มะค่าโมง) ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24301) 24301 บา้นพกัครูแบบ พเิศษ (สปจ.สุพรรณบรีุ) หลังที ่4,5,6
เปล่ียนผนัง เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้า ทาสีผนังโรงเรียนวัดกกเต็น ต.หว้ยขมิน้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24302) 24302 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นกกเชียง ต.หว้ยขมิน้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24303) 24303 ร้ัวมาตราฐาน สพฐ. ก่อสร้างร้ัวมาตราฐานแบบทบึคอนกรีตบล๊อก 9 ก้อน

ช่องเสา 2.95 เมตร ฐานรากตอกเสาเข็มโรงเรียนวัดคอกช้าง ต .องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24304) 24304 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตรโรงเรียนบา้นทุง่มะกอก ต .องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24305) 24305 อาคารอเนกประสงค์ ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดหวันา ต .หวันา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24306) 24306 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา

ตะแกรงเหล็กกันนก ประตูบานยืดหอ้งสมุดโรงเรียนวัดทา่เตียน ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24307) 24307 อาคารอเนกประสงค์ (แบบองค์การ) เปล่ียนประตูกระจก, หน้าต่าง, มุง้ลวด พืน้รอบนอก ปกูระเบือ้งพืน้ กรุปนัง
ด้วยสมาทบอร์ด โรงเรียนวัดดอนตาล ต .หวันา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24308) 24308 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดปากน้้า ต .ปากน้้า อ.เดิมบางนางบวช จ.
สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24309) 24309 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203 ร้ือถอนหลังคาเปล่ียนหลังคาเปน็แผ่นเหล็กเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนวัดหนอง
กระทุม่ ต.หนองกระทุม่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ

100,000              

 (24310) 24310 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202
เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนประตูม้วร ติดต้ังประตูกระจกโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หวันา อ.เดิมบางนางบวช จ.
สุพรรณบรีุ

150,000              

 (24311) 24311 สนามเด็กเล่น เปล่ียนหลังคาสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดทุง่กฐิน ต.บอ่กรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ 100,000              



     หนา้ที ่1021

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24312) 24312 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดกุ่มโคก ต .ทุง่คลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24313) 24313 ลานคอนกรีตหน้าเสาธง ลาน ค.ส.ลโรงเรียนพฒันาปากน้้า ต.ปากน้้า อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24314) 24314 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดทา่มะนาว ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ 150,000              
 (24315) 24315 โรงอาหาร ขยายพืน้ทีห่อ้งครัว เปล่ียนหลังคา ผนัง ฝ้าเพดาน เทคอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้งทางเดินโรงเรียนวัดบา้น

สระ ต.บา้นสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ
150,000              

 (24316) 24316 อาคารเรียนแบบ สปช. 017/23 ทาสีโรงเรียนวัดวังหนิ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24317) 24317 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24318) 24318 อาคารส้านักงาน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนสพป.สุพรรณบรีุ เขต 3 ต.เขาพระ อ.เดิมบาง

นางบวช จ.สุพรรณบรีุ
300,000              

 (24319) 24319 ปรับปรุงสนามฟตุบอลโรงเรียนวัดหนองกรด ต .โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24320) 24320 อาคารเรียนแบบ 017 เปล่ียนหน้าต่าง ใส่เหล็กดัดหอ้งคอมพวิเตอร์ 

และเปล่ียนหน้าต่างพร้อมประตูหอ้งประชุมโรงเรียนวัดก้ามะเชียร ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24321) 24321 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเขาพระ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ 100,000              
 (24322) 24322 อาคารเรียนแบบ 017 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนาง

บวช จ.สุพรรณบรีุ
100,000              

 (24323) 24323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นควนนิมิต ต .ทุง่รัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24324) 24324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีอาคารโรงเรียนบา้นมะม่วงหวาน ต .ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              

 (24325) 24325 ปรับปรุงอาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นม่วงลีบ ต .คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24326) 24326 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตชนิดมีฐานราก สูง 1.2 เมตรโรงเรียนบา้นดอนสน ต.ทา่ทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ

ราษฎร์ธานี
100,000              

 (24327) 24327 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโรงเรียน
พืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.12 มโรงเรียนวัดกลางใหม่ ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24328) 24328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1. เปล่ียนฝ้าเพดาน 2. งานทาสีโรงเรียนบา้นกงหนิง ต.ทา่อุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              

 (24329) 24329 ?ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีอาคาร โรงเรียนวัดอุทยาราม ต .ทา่อุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              

 (24330) 24330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียน งานเทพืน้คอนกรีตหน้าอาคารเรียน งานทาสีก้าแพง
โรงเรียนโรงเรียนวัดคีรีวงการาม ต.ตล่ิงงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24331) 24331 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วม ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภมูิทศัน์หน้าอาคารเอนกประสงค์ งานเทพืน้ 
ปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นปลายแหลม ต .บอ่ผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24332) 24332 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 1.70 เมตรโรงเรียนวัดกลาง ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24333) 24333 งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ต .ดอนสัก อ.ดอนสัก 
จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24334) 24334 ปรับปรุงอาคาเรียน
1. งานเปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดทา่ไทร(ดิตถานุเคราะห์) ต.ทา่ทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24335) 24335 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมแซมเสาอาคารเรียน งานทาสีอาคารโรงเรียนวัดทา่ทอง ต .บางกุ้ง อ.เมืองสุ
ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              



     หนา้ที ่1022

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24336) 24336 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร

1. งานหลังคา  
2.งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24337) 24337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานซ่อมประตูม้วน  งานทอ่ระบายน้้า คูระบายน้้าพร้อมฝาปดิเสริมเหล็กโรงเรียน
อนุบาลสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24338) 24338 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นคลองสุข ต .บางชนะ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              

 (24339) 24339 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ท้าอ่างล้างจานคอนกรีตพร้อมปกูระเบือ้ง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล ท้า
อ่างล้างมือคอนกรีตปกูระเบือ้งเคลือบ งานพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดสมหวัง ต .วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์
ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24340) 24340 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
อาคาร ป.1 ข 
กัดสาด 
รางน้้า ทอ่รับน้้าฝน เมทลัชีท
อาคารโรงอาหาร
รางน้้า ทอ่รับน้้าฝน ทอ่ระบายน้้าโรงเรียนบา้นไสขาม ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24341) 24341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานกระเบือ้งมุงหลังคา เปล่ียนโครงเคร่าหลังคา งานฝ้าเพดาน งานฝาผนัง กรอบ
หน้าต่าง/ประตูไม้เนือ้แข็ง งานทาสีอาคารโรงเรียนวัดนอก ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24342) 24342 ปรับปรุงอาคารเรียน
ปกูระเบือ้งขนาด 12" x 12" อาคารเอนกประสงค์แบบ 312 (กรมสามัญ)
ทาสีพลาสติกอาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 (กรมสามัญ) 2 หลังโรงเรียนวัดเขาแก้ว ต.ทุง่กง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24343) 24343 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 หลัง งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ โรงเรียนบา้นควนยูง ต .ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24344) 24344 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ก
เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.
ไม้เนือ้แข็ง 
ฝ้าเพดาน
ทาสีพลาสติกฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นซอย 2 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24345) 24345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง   งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ ต .ตะเคียนทอง อ.กาญจน
ดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24346) 24346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
งานร้ือวัสดุมุงหลังคา
งานร้ือวัสดุฝ้าเพดาน
งานซ่อมแซมเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 8*8 นิว้ ยาว 3 เมตร
งานซ่อมไม้ฝาผนังหอ้งโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24347) 24347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
1.งานพืน้
2.งานประตู
3. งานทาสีโรงเรียนวัดชลคราม ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              



     หนา้ที ่1023

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24348) 24348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

1. งานพืน้
2. งานประตู-หน้าต่าง
3. งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหวัหมากบน ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24349) 24349 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบกรมสามัญ
ซ่อมหลังคา
ซ่อมฝาผนัง
ซ่อมฝ้าเพดาน
เปล่ียนประตู/หน้าต่างโรงเรียนบา้นอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24350) 24350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1. งานพืน้และผนัง 2. งานบานประตูกระจก 3. งานเหล็ก 
โรงเรียนบา้นมะเด่ือหวาน ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24351) 24351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนัง ก่ออิฐมอญเต็มแผ่นพร้อมฉาบเรียบโรงเรียนบา้นทา่โพธิ์ ต.ทา่ทอง อ.กาญ
จนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24352) 24352 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน 1. ก่อผนังด้วยอิฐ ทาสี 2. งานประตู หน้าต่าง 3. งานฝ้าเพดาน 4. ระบบไฟฟา้
โรงเรียนบา้นศรีชัยคราม ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24353) 24353 ปรับภมูิทศัน์อาคารเรียน 2 หลัง 1. ทางเทา้ คสล. 2.  พืน้ คสล.โรงเรียนวัดนิกรประสาท ต.ตะเคียนทอง อ.กาญ
จนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24354) 24354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปรับถมดินยกพืน้สูง เทพืน้คสล หน้า 12 ซม.โรงเรียนวัดชลธาร ต.บางไทร
 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24355) 24355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1.ร้ือถอนหลังคา 2. มุงกระเบือ้งโรงเรียนวัดกงตาก ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24356) 24356 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน
ปรับปรุงอาคารเรียน ติดต้ังกันสาด
ปรับปรงุหลังคาโรงเรียนบา้นศิลางาม ต.ทา่อุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24357) 24357 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 63 ม. งานปรับพืน้ทางเดิม งานเหล็ก ลวดผูกเหล็กโรงเรียนวัด
พฒุ ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24358) 24358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1.งานปรับปรุงพืน้ด้านข้างโรงอารหาร 2.งานปรับปรุงหอ้งส้วมแบบ สปช.601/26 
(4 ทีน่ัง่)
โรงเรียนบา้นศรีธนู ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24359) 24359 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว  งานทาสีร้ัว
งานต่อเติมร้ัวแบบโปร่ง ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม ทาสีโรงเรียนวัดดอนยาง ต.ทา่ทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24360) 24360 ปรับปรุงอาคารเรียน 1. งานมุงหลังคา 2. งานฝ้าเพดาน 3. งานสีโรงเรียนบา้นควนราชา ต.ช้างซ้าย อ.กาญจน
ดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24361) 24361 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานหลังคา ปรับปรุงบา้นพกัครู งานประตูโรงเรียนบา้นคลองนามิตรภาพที ่201 ต.
ทา่อุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24362) 24362 ซ่อมแซมบา้นพกัครู 
เปล่ียนกระเบือ้ง ไม้เนือ้แข็ง ติดฝ้าเพดาน ระบบไฟฟา้ รางรับน้้าฝน ไม้เชิงชาย ทอ่รับน้้าฝน วงกบไม้โรงเรียน
บา้นดินแดงสามัคคี ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24363) 24363 ปรับปรุงอาคาร 2 หลัง 1. งานประตู หน้าต่าง 2. งานฝ้าเพดาน 3. งานสีโรงเรียนบา้นโพหวาย ต.บางกุ้ง อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              



     หนา้ที ่1024

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24364) 24364 ปรับปรุงอาคารเรียน ป.1 ข

ปรรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าประถม
ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าอนุบาลโรงเรียนบา้นหว้ยด่าน ต .ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24365) 24365 ซ่อมแซมอาคารเรียน
บฝุาผนัง บานหน้าต่าง กลอนอลูมิเนียม บานพบัหน้าต่าง ขอสับเหล็ก บานประตู ทีย่ึดประตู ประตูกระจก ทาสี
อาคารโรงเรียนวัดบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24366) 24366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานผนังปกูระเบีอ้งเคลือบ งานประตู /หน้าต่าง ติดต้ังหน้าต่าง
กระจกอลูมิเนียมโรงเรียนบา้นดอนธูป ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24367) 24367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ขโรงเรียนบา้นวังหวาย ต.ทุง่รัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24368) 24368 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คศล. ขนาดกว้าง 1.5 เมตรโรงเรียนบา้นหว้ยโศก ต .ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์
ธานี

150,000              

 (24369) 24369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
งานสี ทาสีผนังอาคาร สปช.105/29โรงเรียนวัดกาญจนาราม ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24370) 24370 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปรับปรุงหลังคา เปล่ียนโครงสร้างหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ งานประตู
หน้าต่างกระจกบานเล่ือน งานทาสี งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ 9 ต.ปาก
แพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24371) 24371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1. งานปกูระเบือ้ง 2. งานฝ้าเพดาน 3. เทคอนกรีตโรงเรียนบา้นหวัหมากล่าง ต .ช้างขวา
 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24372) 24372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1. งานพืน้ปกูระเบือ้ง 2. งานทาสีโรงเรียนวัดแหลมทอง ต.คลองฉนาก อ.เมืองสุราษฎร์
ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24373) 24373 ซ่อมแซมอาคารเรียน 
ผนังคอนกรีตบล๊อกหนา 7ซม. ฉาบปนู บานประตู บานหน้าต่าง วงกบประตู วงกบหน้าต่าง บานพบั ทาสี 
โรงเรียนบา้นไสใน ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24374) 24374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และบา้นพกัครู  งานผนังก่ออิฐพร้อมฉาบ ผนังไม้เฌอร่า งานปกูระเบือ้งเคลือบ 
งานประตูหน้าต่าง งานสี ฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดนทวีัฒนาราม ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24375) 24375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ 1. ปกูระเบือ้ง 2. ประตู หน้าต่าง 3. งานสี 4. คอนกรีตโรงเรียนบา้นหาดร้ิน ต.
บา้นใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24376) 24376 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนชนิดมีฐานรากโรงเรียนบา้นบางชุมโถ ต .วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              

 (24377) 24377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
1. งานพืน้ปกูระเบือ้งและผนังโรงเรียนวัดบา้นใน ต .ทา่อุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24378) 24378 ปรับปรุงซ่อมแซม รางน้้าสังกะสี กว้าง 6 นิว้ งานทาสีอาคารโรงเรียนวัดบางกล้วย ต .บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
 จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24379) 24379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ข ใต้ถุนสูง
ทาสีน้้ามัน รองพืน้กันเชื้อรา
สีน้้าอะคริลิคโรงเรียนบา้นน้้าฉา ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24380) 24380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบางส้าโรง ต .ทา่ทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              



     หนา้ที ่1025

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24381) 24381 ซ่อมแซมอาคารเรียน

งานติดต้ังฝ้าเพดานเคร่าเหล็กยิบซ่ัมฉาบเรียบโรงอาหาร ขนาด 120x240 ซม. หนา 5 มม.โรงเรียนวัดพว่ง ต.
พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24382) 24382 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสี ภายใน ภายนอก งานพืน้เทฟตุบาท คสล . หนา 8 มมโรงเรียนวัดเขาพระ
นิม่ ต.ทา่ทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24383) 24383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ คลอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่ สลักเก
เหลียวยึดกระเบือ้งลอนคู่ และครอบกระเบือ้ง กระเบือ้งโปร่งแสงลอนคู่ ผนังก่ออิฐ แผงลวดตาข่าย คร่าวไม้เนือ้
แข็ง ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นซอย 10 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24384) 24384 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
ปรับปรุงติดต้ังระบบไฟฟา้ใหม่ 
กระเบือ้งผนังหอ้งน้้า 10"x16"โรงเรียนบา้นทบัทอ้น ต.ทุง่กง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24385) 24385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1. งานมุงหลังคา 2. งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดปากคู ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24386) 24386 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
ฝ้าเพดานแผ่นยิบซ่ัม งานทาสี ฝ้าเพดาน งานติดต้ังหลอดไฟฟา้ 2x36 วัตน์โรงเรียนวัดเขานางเภา ต.กรูด อ.กาญ
จนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24387) 24387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดาน ภายในและภายนอก ซ่อมแซมหอ้งส้วม งานหลังคา เสา ชักโครก
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24388) 24388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ 1. งานหลังคา 2.ฝ้าเพดาน
3.งานพืน้ปกูระเบือ้ง 4.ทาสี  5. ระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นบางรักษ ์ต.บอ่ผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24389) 24389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข ทรายถมอาคาร  เทพืน้คอนกรีต ซ่อมติดต้ังบานประตู งานพืน้ปกูระเบือ้ง
เคลือบโรงเรียนบา้นบางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24390) 24390 ปรับปรุงอาคารเรียน ขนาด 5 หอ้งเรียน เปล่ียนหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมโรงเรียนบา้นปากดอนสัก ต.ดอนสัก อ.
ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24391) 24391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง  ทาสี ฝ้าเพดาน
ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน ทาสีภายใน ภายนอก
ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองเปล ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์
ธานี

100,000              

 (24392) 24392 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
เปล่ียนประตู เทพืน้ เปล่ียนโถส้วม ปพูืน้ ก่ออิฐ ทาสีโครงไม้ เปล่ียนวงกล อ่างล้างหน้า ต่อเติมหลังคาหอ้งส้วม
โรงเรียนชุมชนบา้นใต้ ต.บา้นใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24393) 24393 ปรับปรุงอาคารประกอบ ทาสีอาคาร ประตู หน้าต่าง เหล็กดัดโรงเรียนวัดประสิทธาราม ต.บางชนะ อ.เมืองสุ
ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24394) 24394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต .บอ่ผุด อ.เกาะสมุย จ.สุ
ราษฎร์ธานี

200,000              

 (24395) 24395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานพืน้และผนัง  ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนวัดคีรีวง ต .ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24396) 24396 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  งานหลังคา กระเบือ้ง ตะขอ ไม้เนือ้โรงเรียนวัดบญุบนัเทงิ ต.คลองน้อย อ.เมืองสุ
ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24397) 24397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1. งานฝ้าเพดานและฝาผนัง 2. งานสี 3. งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นก้าสน
ประชาสรรค์ ต.ปา่ร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              



     หนา้ที ่1026

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24398) 24398 ปรับปรุงภมูิทศัน์สภาพบรรยากาศ  ถมดินสนามกีฬาโรงเรียนบา้นคีรีรอบ ต .ปา่ร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              

 (24399) 24399 ปรัปบรุงซ่อมแซมอาคาร
ร้ัวแบบโปร่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม  ประตูร้ัวสแตนเลสโรงเรียนบา้นคลองสระ ต .คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

200,000              

 (24400) 24400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
1. งานหน้าต่าง 2. งานกระจก 3. งานทาสี 4. งานหลังคา 5. งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี ต.ปากแพรก
 อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24401) 24401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
1. ปรับปรุงหอ้งประชุม ติดต้ังประตู หน้าต่าง เหล็กดัด
2. ปรับปรุงพืน้และบนัได ปกูระเบือ้งระเบยีง หน้าต่าง โรงเรียนบา้นไสตอ ต .ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์
ธานี

150,000              

 (24402) 24402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและพืน้โรงอาหาร
1. งานพืน้โรงเรียนปกูระเบือ้ง
2. งานสี
3. งานขัดพืน้โรงเรียนบา้นแหลมหอย ต .แม่น้้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24403) 24403 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า 9 ทีน่ัง่
ติดต้ังวงกบ ประตูหอ้งน้้า ยกพืน้หอ้งน้้า ระบบประปา ทาสีโรงเรียนบา้นหน้าค่าย ต .มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24404) 24404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
เปล่ียนหน้าต่างวงกบ โรงเรียนบา้นปากกะแดะ ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24405) 24405 ซ่อมแซมบา้นพกัครู แบบ 203/27
งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานดวงโคมไฟฟา้ งานสวิทพแ์ละเต้ารับ งานเดินสายไฟฟา้ งานแผงสวิทซ์และเซอร์กิต
เบรกเกอร์โรงเรียนบา้นเกาะเต่า ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24406) 24406 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานพืน้ เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดประเดิม ต .หน้า
เมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24407) 24407 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู สปช .301/26 
พืน้ส้าเร็จรูป บานประตูPVC บานประตูไม้เนือ้แข็ง วงกบประตู 
ต่อเติมร้้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นคลองคราม ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24408) 24408 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งสมุด)
ร้ือถอนผนังโครงสร้าง งานฐานราก งนพืน้ งานผนัง งานโครงสร้างหลังคา งานไฟฟา้ งานสีโรงเรียนบา้นบอ่ผุด ต .
บอ่ผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24409) 24409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
หน้าต่าง ประตู บานพบั กลอน มือจับ สายยู มือจับ ประตูม้วนโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส ต.วัดประดู่ อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24410) 24410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ แบบ สปช 105/29 กระเบือ้งลอนคู่ ตะขอยึดกระเบือ้ง
งานกระเบือ้ง อาคารประกอบ แบบ ป .1 ข (อาคาร1) กระเบือ้งลอนคู่ ตะขอยึดกระเบือ้งโรงเรียนบา้นแม่โมกข์ 
ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24411) 24411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
งานพืน้ งานผนัง งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่เสาเภา ต .ทา่เสาเภา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              



     หนา้ที ่1027

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24412) 24412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก ขนาด 2 หอ้งเรียน งานทาสีผนังโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ต .

ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
150,000              

 (24413) 24413 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข ขนาด 4 หอ้งเรียน โดยซ่อมแซมเพดานระเบยีง เปล่ียนกระเบือ้งแผนเรียบ ไม้
เนือ้แข็ง ตะป ูน้้ายาทาไม้กันปลวกโรงเรียนชุมชนบา้นนางก้า ต .ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24414) 24414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข 
งานพืน้ ราวบนัได งานเดินสายไฟ งานแลน งานทาสี 
อาคารเรียน(สลากกินแบง่รัฐบาล) ทาสีหอ้งภายในโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24415) 24415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ก งานมุงหลังคา งานขุดดิน งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานสี วงกบและประตู 
งานสุขภณัฑ์โรงเรียนวัดสมัยคงคา ต .เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24416) 24416 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 
งานปรับปรุงหน้าต่างเหล็กพร้อมทาสี
งานปรับปรุงคอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร ข้างโรงอาหารโรงเรียนวัดประสพ ต.ทา่ทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24417) 24417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบ ป1 ก) งานประตูและหน้าต่าง งานปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต สูง 1.70 
เมตรโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24418) 24418 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ปกูระเบือ้งเคลือบ ทาสีพลาสติด เปล่ียนโครงเหล็กราวบนัได ท้าสนาม BBl หน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นก้าสน
ราษฎร์อุทศิ ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24419) 24419 งานปรับปรุงอาคารเรียน ป.1 ข 
เปล่ียนฝ้า งานปรับปรุงทางเทา้โรงเรียนวัดนทคีมเขต ต .คลองฉนาก อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24420) 24420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีภายนอกอาคารเรียนป .1ขโรงเรียนบา้นคลองกรูด ต .ทุง่รัง อ.กาญจนดิษฐ์ 
จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24421) 24421 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเด็กเล็กแบบสร้างเอง งานพืน้ ปกูระเบีอ้ง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานฝ้า
เพดาน งานทาสี ปกูระเบือ้งผนังโรงเรียนบา้นบอ่น้้าร้อน ต .กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24422) 24422 ถนน คสล คอนกรีตเสริมเหล็กท้าคูระบายน้้า  ท้าเหล็ดัดหน้าต่างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บา้นคลองควน) ต.ทา่
อุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24423) 24423 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  งานหลังคา งานทาสี ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมหน้าต่าง ท้าเหล็กดัด 
ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบา้นหาดงาม ต.บอ่ผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24424) 24424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จัดท้าประตูสแตนเลส โรงเรียนวัดสันติวราราม ต .ตล่ิงงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์
ธานี

100,000              

 (24425) 24425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร จัดท้าผนังตาข่ายเหล็ก ประตูตาข่าย งานทาสี ผนังบกุระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นดอนหลวง ต.ทา่อุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24426) 24426 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์  ติดประตูกระจก เหล็กดัดประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนวัดคงคาล้อม ต .
คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24427) 24427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝาผนังไม้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทอนหญ้าปล้อง ต .คลองน้อย อ.เมืองสุ
ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24428) 24428 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ งานหลังคาฝ้าเพดานเชิงชายโรงเรียนบา้นดอนเสาธง ต .บา้นแพรก อ.ดอน
สัก จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24429) 24429 ปรับปรุงซ่อมแซมก้าแพงโรงเรียน งานทาสีร้ัว  โรงเรียนวัดภเูขาทอง ต .แม่น้้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 200,000              



     หนา้ที ่1028

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24430) 24430 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร จัดท้ารางน้้าฝน  ปรับปรุงหอ้งประชุม งานหลังคาและเสาโรงเรียนวัดแจ้ง ต .อ่างทอง

 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
150,000              

 (24431) 24431 ปรับปรุงอาคารเรียน งานฝ้าเพดานโครงเคร่าไม้เนือ้แข็งโรงเรียนวัดสิงขร ต .ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24432) 24432 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ เทพืน้คอนกรีตระหว่างอาคารโรงเรียนบา้นสันติสุข ต .บางกุ้ง อ.เมืองสุ

ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
150,000              

 (24433) 24433 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทอ้งนายปาน ต .บา้นใต้ อ.เกาะพะงัน 
จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24434) 24434 รัวโรงเรียน พร้อมทาสีโรงเรียนบา้นสุชน ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24435) 24435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส้วม ปกูระเบือ้ง เปล่ียนหลังคาลอนคู่ เปล่ียนโถส้วมโรงเรียนบา้นเกาะนกเภา 

ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
100,000              

 (24436) 24436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคาร และเปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดคุณาราม ต .หน้าเมือง อ.เกาะส
มุย จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24437) 24437 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นเกาะพลวย ต .อ่างทอง อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24438) 24438 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนวัดโชติการาม ต .บางโพธิ์ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 

จ.สุราษฎร์ธานี
100,000              

 (24439) 24439 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นทา่เพชร ต .มะขามเต้ีย อ.
เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24440) 24440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคาร เปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนบา้นบอ่โฉลก ต .ทุง่กง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              

 (24441) 24441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบา้นวังทองสามัคคี ต .ทา่อุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์
ธานี

100,000              

 (24442) 24442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนวัดทอ้งอ่าว ต .ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              

 (24443) 24443 ปรับปรุงรางระบายน้้า คสล.โรงเรียนวัดบณุฑริการาม ต .บอ่ผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              
 (24444) 24444 ปรัปบรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งประชุม งานผนัง ปลุามิเนต ผนังนวมเก็บเสียง และงานบวิอินไม้โรงเรียนสพป .สุ

ราษฎร์ธานี เขต 1 ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
300,000              

 (24445) 24445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้อาคาร กั้นฝาผนัง ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดวังไทร ต .ปา่ร่อน อ.กาญจน
ดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24446) 24446 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยเสียด ต .ดอนสัก อ.ดอนสัก 
จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24447) 24447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นคอกช้าง ต .ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              
 (24448) 24448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน กระเบือ้งหลังคา และงานไฟฟา้โรงเรียนบา้นโฉลกหล้า ต .เกาะ

พะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
150,000              

 (24449) 24449 อาคารเรียน 004 สร้างป ีพ.ศ. 2509 - ปพูืน้กระเบือ้ง , อาคารเรียน ป.1 ข สร้างป ีพ.ศ. 2512 - ทาสี , อาคาร
เรียน สปช.103/26 สร้างป ีพ.ศ.2537 - ทาสีโรงเรียนวัดพรุศรี ต.พรุไทย อ.บา้นตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24450) 24450 อาคารเรียน 102/26 สร้างป ี2536 - เปล่ียนประตู ,เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์
ธานี

150,000              

 (24451) 24451 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง สร้างเมือ่ป ี2519 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นจ้าปาทอง ต .ต้นยวน อ.พนม จ.
สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24452) 24452 ปรับปรุงสนามหญ้าเปน็ลาน BBL-ปพูืน้คอนกรีตบล๊อค-ติดขอบคันหนิคอนกรีตโรงเรียนบา้นพฒันา ต .เขาพงั อ.
บา้นตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              



     หนา้ที ่1029

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24453) 24453 บา้นพกัครู  สร้างป ีพ .ศ. 2518 - เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาพร้อมอุปกรณ์  ฝ้าเพดาน  บานประตูหน้าต่าง  พืน้ไม้

เนือ้แข็งโรงเรียนวัดนาคาวาส ต.ทา่โรงช้าง อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี
100,000              

 (24454) 24454 ฝ้าเพดานยิบซ่ัม - ทาสีโรงเรียนวัดบางปอ ต.ทา่เคย อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24455) 24455 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและภมูิทศัน์โรงเรียนวัดเกษมบ้ารุง ต .บางงอน อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              
 (24456) 24456 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก - เปล่ียนผนังไม้อัดซีเมนต์  ทาสี โรงเรียนวัดหนองไทร ต.หนองไทร อ.พนุพนิ จ.สุ

ราษฎร์ธานี
100,000              

 (24457) 24457 อาคารโรงฝึกงาน แบบกรมสามัญ สร้าง พ .ศ. 2525 - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน พร้อมระบบไฟฟา้ , อาคาร
เรีรยน แบบ สปช.105/29  สร้างป ีพ.ศ. 2540  ปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดจันทร์
ประดิษฐาราม ต.บางเดือน อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24458) 24458 อาคารเรียน แบบ ป07 (อาคาร 1) สร้างเมือ่ พ.ศ.2522 - ทาสี ,อาคารเรียน แบบ ป 1 ข 3 หอ้งเรียน (หลังที1่) 
สร้างเมือ่ พ.ศ.2518 - ทาสี,อาคารเรียน แบบ ป1 ข 4 หอ้งเรียน (หลังที ่2) สร้างเมือ่ พ.ศ.2514 - ทาสีโรงเรียน
วัดประตูใหญ่ ต.เสวียด อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24459) 24459 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างป ีพ.ศ. 2553 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี , อาคารเรียน แบบ 
ป.1 ข สร้างป ีพ.ศ. 2520 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง , อาคารเรียน แบบ ป.1 ข สร้างป ีพ.ศ. 2554 - 
ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง , ทาสีร้ัวโรงเรียนวัดบางพลา ต.ลีเล็ด อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24460) 24460 อาคารเรียน แบบ อื่น ๆ (สร้างเอง)  สร้างเมือ่ พ.ศ.2537 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง - เปล่ียนครอบสันโค้งกระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นเค่ียมเพาะ ต.ปากฉลุย อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24461) 24461 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข  สร้างป ีพ.ศ. 2523 - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน  งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่ตะเภา 
ต.ทา่ข้าม อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24462) 24462 อาคารเรียน สปช. 105/29  สร้างป ีพ.ศ. 2541 - ทาสี  เปล่ียนรางน้้า , อาคารเรียน สปช.103/26 สร้างป ีพ.ศ. 
2515 - เปล่ียนรางน้้าโรงเรียนบา้นไทรงาม ต.ทา่ข้าม อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24463) 24463 อาคารเรียน ป.1 ข  สร้างป ีพ.ศ. 2521 - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาพร้อมอุปกรณ์ , ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว โรงเรียน
วัดรัษฎาราม ต.บางงอน อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24464) 24464 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 (อาคาร 1) -ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน - ทาสี    ประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหน้าซึง ต.ปากฉลุย อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24465) 24465 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่ม่วง ต .บางมะเด่ือ อ.พนุพนิ 
จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24466) 24466 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน  ประตูม้วนเหล็ก  ทาสีอาคารโรงเรียนวัดถ้า้
สิงขร ต.ถ้า้สิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24467) 24467 ปรับปรุงบริเวณและลานกีฬาเอนกประสงค์ - ลานคอนกรีต  พืน้ถนน พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 
ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24468) 24468 โรงอาหาร สร้าง ป ีพ .ศ.2527 - ปรับปรุงซ่อมแซมฟตุบาท ,อาคารเรียน แบบ ป1 ข สร้างป ีพ.ศ.2520 - 
ซ่อมแซมผนังอาคารเรียนโรงเรียนบา้นทา่ไคร ต .ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24469) 24469 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข  สร้างป ีพ.ศ. 2538 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ไม้ระเบยีง  ทาสีผนัง ฝ้าเพดาน , หอ้งสมุด 
แบบสร้างเอง  พ.ศ. 2550 - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน  ทาสี  งานพืน้  คสล.โรงเรียนบา้นต้นมะพร้าวมิตรภาพที ่91 ต.
ถ้า้สิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24470) 24470 อาคาร ป.1 ข ใต้ถุนสูง - ปรับปรุงพืน้เวท ี ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  ,  ทาสีร้ัวโรงเรียนวัดนิลาราม ต.บา้นยาง อ.คีรี
รัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24471) 24471 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก สร้างป ีพ.ศ.2513 - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน,อาคารเรียน ป 1 ข สร้าง ป ีพ.ศ.2513
 - ปรับปรุงซ่อมแซมฝาผนังโรงเรียนบา้นบางพระ ต .ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              



     หนา้ที ่1030

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24472) 24472 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  สร้างป ีพ.ศ. 2544 - ทาสีภายใน  , อาคารเรียน แบบ ป.1 ก  สร้างป ีพ.ศ. 

2514 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปรับระดับ  ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นมะเลาะ ต .ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
150,000              

 (24473) 24473 ส้วม 601/26 สร้างป ีพ.ศ. 2522 - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา  ประตูพร้อมอุปกรณ์  งานสุขภณัฑ์ ทาสี , อาคาร
เรียน แบบ 002 (จังหวัดสร้าง) สร้างป ีพ.ศ. 2502 - ทาสี , อาคารเรียน แบบ ป.1 ข  สร้างป ีพ.ศ. 2522 - ทาสี 
โรงเรียนบา้นโตนยาง ต.ทา่ขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24474) 24474 อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง  สร้างป ีพ.ศ. 2519 - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาพร้อมอุปกรณ์  ฝ้าเพดาน  งานประตู
 , อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง  สร้างป ีพ.ศ. 2523 - ซ่อมแซมพืน้ไม้เนือ้แข็ง  งานประตูโรงเรียนบา้นย่านมะปราง
 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24475) 24475 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก  สร้าง พ.ศ. 2519 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังพลาย ต .ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              

 (24476) 24476 อาคารเรียน สปช.105/29  สร้างป ีพ.ศ. 2551 - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสี , ส้วม แบบ 04-401 สร้างป ีพ.ศ. 
2517 - ซ่อมแซมหลังคา  ฝ้าเพดาน , ส้วม แบบ 04-401 สร้างป ีพ.ศ. 2519 - ซ่อมแซมหลังคา  ฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นทา่ขนอน ต.ทา่ขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24477) 24477 อาคาร สปช 102/26 สร้างเมือ่ป ี2540 - ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ฝ้าเพดาน ประตูหน้าต่าง  งานมุงหลังคา  
ทาสี และอุปกรณ์, อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 สร้างป ีพ.ศ.2544 - ปรับปรุงซ่อมแซมรางน้้า ทอ่รับน้้าฝน
โรงเรียนบา้นถ้า้ผ้ึง ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24478) 24478 อาคารเรียน แบบ 017 (อาคาร 1) สร้างเมือ่ พ.ศ.2521 - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน และอุปกรณ์โรงเรียนวัด
ประชาวงศาราม ต.กรูด อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24479) 24479 อาคารเรียน แบบ ป1 ข สร้างป ีพ.ศ.2525 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานผนัง  งานพืน้ งานประตู  และอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นตาขุน ต.พะแสง อ.บา้นตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24480) 24480 อาคารเรียน แบบ 017 สร้างป ีพ.ศ. 2536 - ทาสีโรงเรียนคีรีรัฐนิคม ต.ทา่ขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              
 (24481) 24481 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก  สร้างป ีพ.ศ. 2508 - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน  ทาสี  งานประตู  - หน้าต่าง 

โรงเรียนบา้นปากท้าเรียง ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
100,000              

 (24482) 24482 อาคารเรียน ป.1 ก สร้างป ีพ.ศ. 2520 - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นตะเคียนทอง ต.กะเปา อ.คีรีรัฐ
นิคม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24483) 24483 ส้วม 5 ทีน่ัง่ สร้างป ีพ .ศ.2527 - ปรับปรุงซ่อมแซม ประตู ทาสี, ส้วม 4 ทีน่ัง้ สร้างป ีพ .ศ.2538 - ปรับปรุง
ซ่อมแซม ประตู ทาสี, อาคารเอนกประสงค์ สร้างป ีพ.ศ.2527 - ปรับปรุงซ่อมแซมปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นพฒันา
 2 ต.เขาพงั อ.บา้นตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24484) 24484 อาคาร สปช. 102/26 สร้างป ีพ.ศ.2529 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้อาคารเรียน  ทาสีผนัง  งานเปล่ียนตาข่ายช่อง
ลม และอุปกรณ์โรงเรียนบา้นทุง่เสียน ต.สมอทอง อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24485) 24485 อาคาร ป1 ข. สร้างป ีพ.ศ.2520 - ปรับปรุงซ่อมแซมบนัได  พืน้กระเบือ้ง และอุปกรณ์โรงเรียนบา้นทุง่พลับ ต .
สมอทอง อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24486) 24486 อาคารเรียน 017 สร้าง ป ีพ.ศ.2518 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานฝ้าผนัง และอุปกรณ์โรงเรียน
วัดศรีสุวรรณ ต.สมอทอง อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24487) 24487 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้าง ป ีพ.ศ.2540 - ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งาน
ประตู ทาสี และอุปกรณ์โรงเรียนบา้นต้นยวน ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24488) 24488 อาคาร สปช.105/29  สร้างป ีพ.ศ. 2553 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานพืน้ปกูระเบือ้ง ,  โรงอาหาร  สร้างป ีพ .ศ. 
2546 - ซ่อมแซมรางน้้า  ,  อาคาร ร.ร. 106/43  สร้างป ีพ.ศ. 2544  - ปรับปรุงซ่อมแซมประตูโรงเรียนบา้น
กลาง ต.คลองพา อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24489) 24489 ปรับปรุงภมูิทศัน์ - ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นคันธุลี ต.คันธุลี อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              



     หนา้ที ่1031

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24490) 24490 อาคาร สปช 101/26 สร้างเมือ่ ป ีพ.ศ.2537 - ปรับปรุงซ่อมแซมรางน้้า  ทอ่น้้า  พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นไทร

งาม ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
100,000              

 (24491) 24491 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว สร้างเมือ่ ป ีพ .ศ.2545 - ทาสี พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดพมุเรียง ต.พมุเรียง อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24492) 24492 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26  สร้างป ีพ.ศ. 2528 - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและแผงบงัแดด  ฝ้าเพดาน
พร้อมระบบไฟฟา้  ทาสีโรงเรียนบา้นปากหาร ต.บา้นยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24493) 24493 สนามบาสเก็ตบอล สร้างเมือ่ ป ีพ .ศ. 2538 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ผิวสนาม งานตีเส้นสนาม พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นควนสูง ต.คันธุลี อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24494) 24494 โรงอาหาร - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา  ฝ้าเพดาน    ,  เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดนันทาราม ต.ทา่เคย 
อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24495) 24495 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 สร้างเมือ่ ป ีพ.ศ.2534 - ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนวัดวิโรจนาราม ต.ปาก
หมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24496) 24496 อาคารเรียน  017  - ทาสีโรงเรียนบา้นคชาธาร ต.ทา่ฉาง อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24497) 24497 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างป ีพ.ศ.2550 - ซ่อมแซมงานพืน้  ทาสีโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ต.เขาหวัควาย อ.

พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี
150,000              

 (24498) 24498 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง - สร้างป ีพ.ศ. 2522  - ฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนบา้นเขาเทพพทิกัษ ์ต.เขาพงั 
อ.บา้นตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24499) 24499 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก - ปรับปรุงซ่อมแซมฝาผนัง  ปรับระดับพืน้ทีเ่ทค่อนกรีต  ปพูืน้กระเบือ้ง  งานหน้าต่าง
โรงเรียนวัดอินทราวาส ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24500) 24500 อาคารเรียน แบบ 017  สร้างป ีพ.ศ. 2517 - ทาสีโรงเรียนวัดตรณาราม ต.เทศบาลเมืองทา่ข้าม อ.พนุพนิ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24501) 24501 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข  สร้างป ีพ.ศ. 2523 - ฉาบปนูเรียบผนัง  ทาสีโรงเรียนบา้นหนิดาน ต .ทา่กระดาน อ.คีรี
รัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24502) 24502 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  สร้างป ีพ.ศ. 2535 - ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดสองพีน่้อง ต .คลองศก อ.พนม 
จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24503) 24503 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟตุบอล - งานถมดินโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ ต.คันธุลี อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              
 (24504) 24504 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง (ต่อเเติมชั้นล่าง) - ทาสีโรงเรียนบา้นอ่างทอง ต.หนองไทร อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์

ธานี
100,000              

 (24505) 24505 โรงอาหาร (สร้างเอง) สร้างป ีพ.ศ. 2520 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานเหล็กโครงสร้าง  งานฝาผนัง   งานฉาบปนู  
ประตูหน้าต่าง  พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นชายทา่ ต.คลองพา อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24506) 24506 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง สร้างป ีพ.ศ. 2520 - ทาสี , อาคารเรียนอนุบาล 1 สร้างป ีพ.ศ. 2543  ปพูืน้
กระเบือ้ง  ประตูม้วน , หอ้งส้วม  สร้างป ี พ .ศ. 2548 - ปรับปรุงประตูบานทบึไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นใหญ่ ต.
พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24507) 24507 อาคารอเนกประสงค์ (สร้างเอง) สร้างป ีพ.ศ.2546 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเกาะมุกด์ ต.
ประสงค์ อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24508) 24508 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  สร้างป ีพ.ศ. 2545 - ทาสี , ร้ัว สร้างป ีพ.ศ. 2550 - ทาสีโรงเรียนบา้นบางขนุน
 ต.บา้นท้าเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24509) 24509 ส้วม สปช.601/26  - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง  ทาสี  งานสุขภณัฑ์ งานประตู  หน้าต่างโรงเรียนตาขุน ต .
เขาวง อ.บา้นตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              



     หนา้ที ่1032

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24510) 24510 อาคาร 105/29 ปรับปรุง 8 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ป ีพ .ศ.2554 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดาน งานมุงหลังคา 

พร้อมอุปกรณ์ , อาคารเรียนปฏรูิป สร้างเมือ่ป ีพ .ศ.2544 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานประตู  งานพืน้ทางเดิน พร้อม
อุปกรณ์, อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2529 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานปกูระเบือ้ง โรงเรียนบา้นทา่น
หญิงวิภา ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24511) 24511 อาคารเรียนแบบอนุบาล (สร้างเอง) สร้างเมือ่ป ีพ.ศ. 2554 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานผนัง งานฉาบปนู  งานประตู
หน้าต่าง  กุญแจประตู งานปกูระเบือ้ง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนสหกรณ์นิคม ต .ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์
ธานี

150,000              

 (24512) 24512 อาคารประกอบ (สร้างเอง) สร้างเมือ่ พ.ศ.2544 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานหลังคา  พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้น
เชี่ยวมะปราง ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24513) 24513 หอ้งน้้า (แบบสร้างเอง)  สร้างเมือ่ ป ีพ.ศ.2524 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานโครงสร้าง  งานพืน้  งานหลังคา งานฝา
ผนัง  งานฉาบ  งานสุขภณัฑ์  ทาสี  พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นเชี่ยวเฟอืง ต .ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24514) 24514 อาคารเรียน ป1ก สร้างป ีพ.ศ.2520 - ปรับปรุงซ่อมแซมปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนา ต .ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              

 (24515) 24515 อาคารเรียน สปช.101/26 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต .ตะปาน อ.พนุพนิ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24516) 24516 อาคาร แบบสามัญ 019 สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2513 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสารภอีุทศิ ต .
ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24517) 24517 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  สร้างป ีพ.ศ. 2535 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง , อาคารเรียน แบบ ป.1 
ก  สร้างป ีพ.ศ. 2524 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นปลายคลอง ต .ตะปาน อ.พนุพนิ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              

 (24518) 24518 อาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช.202/26 - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเชี่ยวขวาน 
ต.พรุไทย อ.บา้นตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24519) 24519 อาคาร ป พเิศษ สร้างเมือ่ป ีพ .ศ.2497 - ทาสี,ส้วม แบบ สปช.601/26 สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2547 - ปรับปรุง
ซ่อมแซมงานปพูืน้ ทาสี,ส้วม แบบอื่นๆ (สร้างเอง) สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2522 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานปพูืน้  ทาสี
โรงเรียนบา้นตะกรบ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24520) 24520 อาคารเรียน คศ.ธ.1  สร้างป ีพ.ศ. 2473 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ต .เวียง
 อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24521) 24521 อาคารเรียน ป.1 ก  สร้างป ีพ.ศ. 2517 ต่อเติม ป ีพ.ศ. 2524 - เทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียนโรงเรียน
บา้นบางประชาภบิาล ต.บางมะเด่ือ อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24522) 24522 อาคารเรียน แบบ ป.พเิศษ สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2498 - ปรับปรุงซ่อมแซมรางรับน้้าฝน และทอ่รับน้้าฝน ,อาคารเรียน 
แบบ ป.1ข สร้างป ีพ.ศ.2522 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานพืน้  งานฝาผนัง  รางรับน้้าฝน  และทอ่รับน้้าฝน ,อาคาร
เรียน แบบ สปช.104/26 สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2538 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานประตูโรงเรียนวัดธารน้้าไหล ต.เลม็ด อ.
ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24523) 24523 อาคารเรียน แบบ ป.1ก สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2519 - ปรับปรุงซ่อมแซมปพูืน้โรงเรียนบา้นทุง่นางเภา ต .โมถ่าย อ.ไชยา
 จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24524) 24524 อาคารเรียนปฐมวัย (บริจาค) สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2523 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานหลังคา  งานโครงสร้าง  งานประตู
หน้าต่าง  พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นลุ่มชุมแสง ต.ปา่เว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              



     หนา้ที ่1033

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24525) 24525 อาคารเรียน สปช.101/26  สร้างป ีพ.ศ. 2528 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง , อาคารเรียน แบบ สปช.

201/26  สร้างป ีพ.ศ. 2540 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง , อาคารเรียน แบบ สปช.201/26 สร้างป ีพ.ศ. 
2545 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง  ซ่อมแซมฟตุบาท , อาคารเรียนอนุบาล  สร้างป ีพ .ศ. 2540 - พืน้ปู
กระเบือ้ง  ซ่อมแซมฟตุบาทโรงเรียนบา้นวังผักแว่น ต .ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24526) 24526 อาคารเรียนแบบ ป.พเิศษ 5 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ป ีพ .ศ.2518 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบา้นหนองมน ต.ทุง่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24527) 24527 อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง สร้างป ีพ.ศ. 2520 - ทาสีฝาผนัง  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นอู่ตะเภา ต .ประสงค์ 
อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24528) 24528 อาคารเรียน แบบ ป.1ก  สร้างป ีพ.ศ. 2497 - ซ่อมแซมหลังคาพร้อมอุปกรณ์ และเชิงชายโรงเรียนวัดสุทธาวาส 
ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24529) 24529 อาคารอเนกประสงค์ แบบ กศ.100/32 สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2524 - ปรับปรุงซ่อมแซมปรับระดับพืน้  ต่อเติมโรง
อาหาร เทพืน้คอนกรีต  ติดต้ังอ่างล้างจาน ปพูืน้กระเบือ้งและผนัง  พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดไตรรัตนากร ต .ทุง่ 
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24530) 24530 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข (ใต้ถุนสูง สองหลังติดกัน) สร้างป ีพ.ศ. 2520 - ซ่อมแซมเสาปนู  หลังคา  ทาสีโรงเรียน
วัดน้้าหกั ต.น้้าหกั อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24531) 24531 อาคาร สปช 105/29 สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2540 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นศรีพนม ต.ประสงค์ 
อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24532) 24532 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2535 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดานโรงเรียนต.ช.ด.ราษฎร์
พทิกัษ ์ต.ประสงค์ อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24533) 24533 โรงฝึกงาน  สร้างป ีพ.ศ. 2521 - งานหลังคา , ส้วม แบบทรงจั่ว  สร้างป ีพ.ศ. 2515 - งานหลังคา  พืน้ปู
กระเบือ้งโรงเรียนวัดชยาราม ต .ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24534) 24534 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก  - พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดจาย(สุทธบรูราษฎร์) ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24535) 24535 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26  สร้างป ีพ.ศ. 2547 - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน  ทาสี  , อาคารเรียน แบบ ป.1 ก  

สร้างป ีพ.ศ. 2523 - ทาสีโรงเรียนบา้นสหกรณ์ ต.กรูด อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี
100,000              

 (24536) 24536 อาคารเรียน ป.1ก 1/2 สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2513 - ทาสี,อาคารเรียน ป.1ก 1/2 สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2515 - ทาสี ,อาคาร
เรียน ป.1ข 2/3 สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2522 - ทาสีโรงเรียนวัดอัมพาวาส ต.วัง อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24537) 24537 อาคารเรียน ป.1 ก สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2520 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝาผนัง  พืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นดอนมะกอก
 ต.ประสงค์ อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24538) 24538 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างป ีพ.ศ. 2533 - ซ่อมแซมประตู  พืน้ปกูระเบือ้ง  ฝาผนัง  ทาสี , อาคารเรียน ป.1
 ข สร้างป ีพ.ศ. 2521 - ฝ้าเพดาน ทาสี  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ต .ศรีวิชัย อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24539) 24539 อาคารเรียน มิยาซาวา ขนาด 6 หอ้งเรียน (หลังที ่1)  สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2541 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดาน 
งานหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นคลองรอก ต .ประสงค์ อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24540) 24540 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2545 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานปพูืน้โรงเรียนบา้นทา่ใหม่ ต .ประสงค์ 
อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24541) 24541 อาคารเรียน สปช.105/26  สร้างป ีพ.ศ. 2530 - งานพืน้ปกูระเบือ้ง , อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างป ี
พ.ศ. 2533 - งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพทิยากร) ต.พมุเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24542) 24542 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2540 - ปรับปรุงซ่อมแซมปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดพระพรหม
 ต.ทา่เคย อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24543) 24543 สนามบาสเก็ตบอล  สร้างป ีพ.ศ. 2525 - ซ่อมแซมพืน้คอนกรีตโรงเรียนวัดโกศาวาส ต .กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              



     หนา้ที ่1034

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24544) 24544 ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นนาค้อ ต.ทา่สะทอ้น อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24545) 24545 อาคารเรียน สปช.102/26 สร้างป ีพ.ศ. 2536 - ทาสีโรงเรียนบา้นวังขุม ต.เขาวง อ.บา้นตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24546) 24546 อาคารพสัดุ (สร้างเอง)  ป ีพ.ศ. 2543 - ซ่อมแซมหลังคา  ฝาผนัง  พืน้ปกูระเบือ้ง  ประตู  หน้าต่างโรงเรียน

ชุมชนวัดปากตรัง ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
150,000              

 (24547) 24547 อาคารเอนกประสงค์ - ปรับปรุงต่อเติม หอ้งน้้า 1 หอ้ง พร้อมอุปกรณ์ ครุภณัฑ์โรงเรียนบา้นเขานาใน ต .ต้นยวน 
อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24548) 24548 อาคารเรียน 2  สยามริโซ  แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ. 2550 - ซ่อมแซมหลังคา  ฝ้าเพดาน  ทาสี  เหล็กราง
น้้าโรงเรียนวัดสระพงั ต.พนุพนิ อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24549) 24549 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  สร้างป ีพ.ศ.2534 -   ปพูืน้กระเบือ้ง ประตูโรงเรียนบา้นคลองชะอุ่น 
ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24550) 24550 บา้นพกัครู - ฝ้าเพดาน  หลังคา  หอ้งน้้าหอ้งส้วม - พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นบางปรุ ต .คลองศก อ.พนม จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              

 (24551) 24551 อาคารเรียน แบบ ป1ข. 2 ชั้น ปรับปรุงต่อเติมชั้นล่าง 3 หอ้งเรียน รวม 6 หอ้งเรียน พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้น
สามสัก ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24552) 24552 อาคารเรียน ป.1 ข  สร้างป ีพ.ศ. 2520 - ทาสี , อาคารเรียน ป.1 ข สร้างป ีพ.ศ. 2514 - ทาสี , ร้ัว  ทาสี
โรงเรียนบา้นอรุโณทยั ต .คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24553) 24553 อาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 ข สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2522 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานมุงหลังคา  งานทาสี  พร้อมอุปกรณ์ 
 , อาคารเรียนถาวร แบบ 102/2 - ทาสีโรงเรียนบา้นบางหนิ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24554) 24554 โรงอาหาร  สร้างป ีพ .ศ. 2550 - ซ่อมแซมหลังคา  , อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26  สร้างป ีพ.ศ. 
2528 - พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นแม่แขก ต .กรูด อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24555) 24555 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 สร้างป ีพ.ศ. 2553 - ซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นปากโตน ต .ทา่ขนอน
 อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24556) 24556 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก  สร้างป ีพ.ศ. 2514 - ทาสี , อาคารเรียน ป.1 ข สร้างป ีพ.ศ. 2522 ทาสี  หอ้งสมุด  
สร้างป ีพ.ศ. 2525  ทาสี โรงเรียนบา้นย่านยาว ต.บา้นยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24557) 24557 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  สร้างป ีพ.ศ. 2535 - ซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง  ทาสีโรงเรียนวัดวิชิตธารามราม 
ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24558) 24558 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข  สร้างป ีพ.ศ. 2509 - งานประตู  หน้าต่าง  ทาสีโรงเรียนวัดน้้ารอบ ต.น้้ารอบ อ.พนุพนิ
 จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24559) 24559 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้าง พ.ศ. 2539 - พืน้ปกูระเบือ้ง  ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ต .ทา่ฉาง อ.ทา่
ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24560) 24560 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ไม้ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นทรายแก้ว ต.ทา่ขนอน 
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24561) 24561 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก  สร้าง พ.ศ. 2501 - ทาสี , อาคารเรียน ป.1 ข สร้างป ีพ.ศ. 2532 - ทาสี , อาคารเรียน
 ป.1 ข  สร้างป ีพ.ศ. 2533 - ทาสี , ร้ัว สร้างป ีพ.ศ. 2552  - ทาสีโรงเรียนบา้นควนรา ต.เขาถ่าน อ.ทา่ฉาง จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              

 (24562) 24562 อาคารเรียน ป.1ก สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2493 - ทาสี ,อาคารเรียน ป.1 ก สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2493 - ปรับปรุงซ่อมแซม
งานหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดชัยธาราวาส ต.ทา่ชนะ อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24563) 24563 อาคารอเนกประสงค์  แบบ 318 สร้างป ีพ.ศ. 2518 - ซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นท้าเนียบ ต .บา้น
ท้าเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24564) 24564 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก  สร้างป ีพ.ศ. 2516  ผนังก่ออิฐฉาบปนูเรียบ โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ ต .ปา่เว อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              



     หนา้ที ่1035

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24565) 24565 โรงอาหาร  - ซ่อมแซมประตู  หน้าต่าง  งานผนังคอนกรีตโรงเรียนบา้นยาง ต .บา้นยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์

ธานี
100,000              

 (24566) 24566 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 สร้างป ีพ.ศ. 2527 - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน  ทาสี  หน้าต่างโรงเรียนบา้นช่องไม้
งาม ต.เขาวง อ.บา้นตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24567) 24567 อาคารเรียน สปช 105/29 ใต้ถุนสูง สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2541 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานหลังคา  งานฝ้าเพดาน   ปพูืน้
 พร้อมอุปกรณ์ , อาคาร สปช 105/29  8 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ป ีพ .ศ.2537 - ปรับปรุงซ่อมแซม  งานหลังคา  
งานฝ้าเพดาน  งานพืน้  พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นยางงาม ต .หนองไทร อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24568) 24568 ร้ัวโรงเรียน ยาว 243 เมตร สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2533 - ทาสีโรงเรียนบา้นปากน้้าทา่กระจาย ต.ทา่ชนะ อ.ทา่ชนะ จ.
สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24569) 24569 อาคารปฏรูิปชั่วคราว  สร้างป ีพ .ศ. 2540 - ซ่อมแซมหลังคา , ร้ัว สร้างป ีพ.ศ. 2554  - ทาสีโรงเรียนบา้นบนไร่ 
ต.ตะปาน อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24570) 24570 อาคาร ป.1ก ชั้นเดียว 3 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ป ีพ .ศ.2514 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียน
บา้นหญ้าปล้อง ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24571) 24571 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2537 - ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยพนุ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24572) 24572 อาคารเรียน ปบบ สปช.103/26  สร้างป ีพ.ศ. 2525 - ซ่อมแซมหน้าต่าง  ทาสี  , อาคารสร้างเอง  สร้างป ีพ .ศ. 
2519 - ปรับปรุงพืน้อาคารปนูซีเมนต์ , ส้วม แบบ รย.601/43 องค์การ  สร้างป ีพ.ศ. 2523 - งานประตูพร้อม
อุปกรณ์  ฝาผนัง  ฉาบปนู  ทาสี , อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26  สร้างป ีพ.ศ. 2530  งานประตู
เหล็กบานยืดโรงเรียนวัดตรีธาราราม ต.ลีเล็ด อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24573) 24573 อาคารพยาบาล (สร้างเอง)  - ซ่อมแซมหลังคา  ฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นพรุยายชี ต .ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์
ธานี

150,000              

 (24574) 24574 อาคารอนุบาล (แบบสร้างเอง)  สร้างป ีพ.ศ. 2545 - ซ่อมแซมหลังคา  ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองไม้แดง ต .
ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24575) 24575 โรงฝึกงาน  สร้างป ีพ.ศ. 2522 - ซ่อมแซมหลังคา  ฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนวัดบางน้้าจืด ต.เขาถ่าน อ.ทา่ฉาง จ.
สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24576) 24576 อาคารเรียน สปช.102/26 สร้างป ีพ.ศ. 2536 - ซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง , ต่อเติมร้ัว  ทาสีโรงเรียนบา้นคลองสงค์
 ต.ประสงค์ อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24577) 24577 ส้วม สปช.604 สร้างป ีพ.ศ. 2545 - ติดต้ังระบบสุขาภบิาล  ประตู  หลังคา  , อาคารเรียน ป.1 ก  สร้างป ีพ.ศ. 
2515 - ทาสี โรงเรียนวัดอรัญญาราม ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24578) 24578 อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง  สร้างป ีพ.ศ. 2519 - ฝ้าเพดาน  ทาสี  ปรับปรุงพืน้ทางเทา้โรงเรียนบา้นนาใหญ่ ต .
ทา่โรงช้าง อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24579) 24579 อาคารเรียน สปช.102/26  (หอ้งปฐมวัย) - ซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง  หลังคา  ปรับปรุงหอ้งน้้า  เคร่ืองสุขภณัฑ์  
ทาสี  ระบบงานเดินทอ่น้้า  งานประตูโรงเรียนวัดพะแสง ต.บา้นตาขุน อ.บา้นตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24580) 24580 อาคาร แบบ 022  สร้างป ีพ.ศ. 2522 - ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นบอ่น้้าผุด ต .ถ้า้สิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24581) 24581 ส้วม แบบ 601/26 - ซ่อมแซมหลังคา , หอ้งเรียวิทยาศาสตร์ - ติดต้ังเหล็กดัด , หอ้งอ้านวยการ - ผนังไม้อัดสัก  
ประตูพร้อมอุปกรณ์  แผงบงัแดดโรงเรียนวัดธัญญาราม ต .พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24582) 24582 อาคารเรียน สปช.105/29  สร้างป ีพ.ศ. 2534 - งานประตู  หน้าต่าง  โรงเรียนบา้นทอื ต .โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              



     หนา้ที ่1036

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24583) 24583 อาคารเรียน สปช.105/29  สร้างป ีพ.ศ. 2533 - ซ่อมแซมหน้าต่างติดต้ังเหล็กดัด  ทาสี , อาคารเรียน ป.1 ข  

สร้างป ีพ.ศ. 2522 - งานประตู หน้าต่าง  ติดต้ังเหล็กดัด  ทาสี , โรงอาหาร - เปล่ียนฝ้าเพดาน , ส้วม สปช. 
601/26  สร้างป ีพ.ศ. 2532 - เปล่ียนโถส้วม  อ่างล้างหน้า  เปล่ียนกระจกเงา , ส้วม สปช.601/26  สร้างป ีพ.ศ.
 2538 - เปล่ียนโถส้วม  พืน้ปกูระเบือ้ง เปล่ียนกระจก  เปล่ียนอ่างล้าหงน้าโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ต .ตะกุกใต้ อ.
วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24584) 24584 อาคารเรียนอนุบาล - ซ่อมแซมหลังคาพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนชุมชนบา้นช่องม้าเหลียว ต.พงักาญจน์ อ.พนม จ.สุ
ราษฎร์ธานี

200,000              

 (24585) 24585 อาคารเรียน แบบ 103/26 - ซ่อมแซมหลังคา  ทาสีโรงเรียนบา้นปา่ตง ต .ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              
 (24586) 24586 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คศล. ปรับพืน้ถมวัสดุรองพืน้โรงเรียนบา้นขวัญพฒัน์ ต .คลองพา อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              

 (24587) 24587 อาคารเรียน สปช.105/29 - ซ่อมแซมประตูพร้อมอุปกรณ์  รางน้้าฝน  ทอ่รับน้้าฝน  ทาสีโรงเรียนตลาดหนอง
หวาย ต.ทา่ชนะ อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24588) 24588 อาคารเรียน ป.1 ก  สร้างป ีพ.ศ. 2534 - ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมหลอดไฟฟา้  ทาสี  ซ่อมแซมหลังคา , อาคาร
เรียนอนุบาล (สร้างเอง) สร้างป ีพ.ศ. 2536 - ฝ้าเพดานพร้อมหลอดไฟ  ทาสี  งานหลังคาโรงเรียนวัดทุง่เซียด ต .
ทา่โรงช้าง อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24589) 24589 อาคารเรียน สปช.105/29 - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน , อาคารเรียน ป.1 ข (ใต้ถุนสูง) - ซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียน
บา้นดอนสุวรรณ ต.ทา่กระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24590) 24590 ส้วม แบบ สปช.601/26 สร้าง พ.ศ. 2530 - ซ่อมแซมหลังคา  ประตู  โถส้วม  พืน้ปกูระเบือ้ง  ทาสี  ไม้เชิงชาย  
ติดต้ังอ่างล้างมือ  ผนังก่อคอนกรีต , ส้วม แบบ สปช.601/26 สร้าง พ.ศ. 2540 - ซ่อมแซมหลังคา  ประตู  โถ
ส้วม  พืน้ปกูระเบือ้ง  ทาสี  ไม้เชิงชาย  ติดต้ังอ่างล้างมือ  ผนังก่อคอนกรีต ,  ส้วม แบบ สปช.601/26 สร้าง 
พ.ศ. 2549 - ซ่อมแซมหลังคา  ประตู  โถส้วม  พืน้ปกูระเบือ้ง  ทาสี  ไม้เชิงชาย  ติดต้ังอ่างล้างมือ  ผนังก่อ
คอนกรีต โรงเรียนมหาราชบา้นแสงอรุณ ต .บา้นท้าเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24591) 24591 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  สร้าง พ.ศ. 2536 - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนวัดบางมะเด่ือ ต.บาง
มะเด่ือ อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24592) 24592 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง  สร้างป ีพ.ศ. 2519 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดเขาพนมแบก
 ต.ปา่เว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24593) 24593 อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง  สร้างป ีพ.ศ. 2520 - ซ่อมแซมผนังไม้โรงเรียนวัดเดิมเจ้า ต.ปา่เว อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              

 (24594) 24594 อาคารเรียน  สปช.103/26 - ซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง  , อาคารเรียน สปช.102/26 -  ซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นราษฎร์ประดิษฐ์ ต.ตะปาน อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24595) 24595 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข  - ซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองราง ต .ลีเล็ด อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24596) 24596 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร 2520) - ซ่อมแซมหลังคา  โรงเรียนวัดหวัเตย ต .หวัเตย อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              

 (24597) 24597 อาคารแบบสร้างเอง - งานหลังคาโรงเรียนบา้นน้้าราด ต.บา้นท้าเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              
 (24598) 24598 โรงอาหาร  สร้างป ีพ .ศ. 2552 - ซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดหว้ยกรวด ต .มะลวน อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              

 (24599) 24599 อาคารอนุบาล (สร้างด้วยงบบริจาค) - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนบา้นหนองเหรียง ต.สมอทอง อ.ทา่ชนะ 
จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24600) 24600 อาคารโรงอาหาร - พืน้ปกูระเบือ้ง ติดแผงลวดตาข่ายโรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง ต .ตะปาน อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              

 (24601) 24601 สนามฟตุบอล - ถมดิน บดอัด  ปรับพืน้ทีโ่รงเรียนวัดทา่ตล่ิงชัน ต.ทา่ข้าม อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              



     หนา้ที ่1037

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24602) 24602 อาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช.201/26  สร้างป ีพ.ศ. 2530 - ก่อผนัง  ทาสี  เทพืน้ปรับระดับ  ทาสีร้ัว , 

อาคารเรียน แบบ  สปช 104/26  สร้างป ีพ.ศ. 2536 - ทาสี  , อาคารเรียน แบบ ป.1 ข สร้างป ี2525โรงเรียน
วัดสามัคคีธรรมาราม ต.ศรีวิชัย อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24603) 24603 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  สร้างป ีพ.ศ. 2534  - ซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง  , อาคารเรียน แบบ สปช.
105/29 ส ร้างป ีพ.ศ. 2537  - พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นราษฎร์ประสานจิต ต .บางงอน อ.พนุพนิ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24604) 24604 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  (หลังที ่1)  ทาสี , อาคารแบบ สปช.102/26 (หลังที ่2)  ทาสีโรงเรียนบา้นทา่ไท
 ต.คลองพา อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24605) 24605 อาคารเรียน แบบ 017 สร้างป ีพ.ศ. 2510 - ซ่อมแซมหลังคา  รางน้้า  ทาสีโรงเรียนวัดอัมพาราม ต .คลองไทร อ.
ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24606) 24606 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  - ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง  , ร้ัวคอนกรีต  ทาสีโรงเรียนบา้นทา่แซะ ต .คลองไทร
 อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24607) 24607 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง  สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2519 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานปพูืน้  งานรางน้้า  ประตู
หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์, อาคารเรียนแบบ ป.1ก สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2509 ปรับปรุง ป ีพ.ศ.25451 - ปรับปรุง
ซ่อมแซมงานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นควนสุวรรณ ต.คลองไทร อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24608) 24608 อาคารประกอบหอ้งเรียนปฐมวัย - หอ้งสมุด - ซ่อมแซมหลังคา  ฝ้าเพดาน  ประตู หน้าต่าง  ทาสี โรงเรียนบา้น
หนองปรือ ต.ทา่ชนะ อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24609) 24609 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้างป ีพ.ศ.2527 - ปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่าง  งานทาสี  พร้อมอุปกรกรณ์
โรงเรียนบา้นเชี่ยวหมวง ต.บา้นยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24610) 24610 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างป ีพ.ศ. 2536 - ซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง  ทาสี  ขอบคันดินคอนกรีตโรงเรียนวัด
กาฬสินธุ์ ต.ประสงค์ อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24611) 24611 อาคารเรียน ป.1 ข สร้างป ีพ.ศ.2541 - ซ่อมแซมหลังคา  ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคลองพา ต .คลองพา อ.ทา่ชนะ 
จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24612) 24612 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข  สูง สร้างป ีพ.ศ. 2520 - ทาสีโรงเรียนบา้นพงักาญจน์ ต.พงักาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์
ธานี

150,000              

 (24613) 24613 อาคารเรียน ป.1 ก  สร้างป ีพ.ศ    -  ทาสีโรงเรียนบา้นเหนือน้้า ต.พมุเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24614) 24614 โรงอาหาร (สร้างเอง) ป ีพ.ศ. 2537 - ปรับปรุงซ่อมแซมหลัง  ฝ้าเพดาน  ฝาผนัง  ทาสีโรงเรียนบา้นแสนสุข ต .

คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
100,000              

 (24615) 24615 ร้ัว - ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว โรงเรียนวัดบางคราม ต.ปากฉลุย อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              
 (24616) 24616 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นบอ่กรัง ต .ทา่สะทอ้น อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              
 (24617) 24617 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างป ีพ.ศ. 2533  - ซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองจอก ต .ทา่สะทอ้น 

อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี
100,000              

 (24618) 24618 อาคารเรียน แบบ 102/26 สร้างป ีพ.ศ. 2540 - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนบา้นบางสาน ต.พนม อ.พนม 
จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24619) 24619 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข  สร้างป ีพ.ศ. 2496 - ซ่อมแซมฝาผนังไม้  ประตู  หน้าต่างโรงเรียนวัดสุมังคลาราม ต .
ทา่ชนะ อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24620) 24620 อาคารเรียน แบบสร้างเอง  สร้างป ีพ .ศ. 2530 - ซ่อมแซมหลังคา  ฝ้าเพดาน  ประตูเหล็ก หน้าต่างโรงเรียนบา้น
ศรีปทมุวัลย์ ต.บางม ะเด่ือ อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24621) 24621 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  สร้างป ีพ.ศ. 2542  - ทาสี , อาคารเรียน แบบสร้างเอง  สร้างป ีพ .ศ. 2551 - 
ทาสีโรงเรียนบา้นโพธิ์พนา ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              



     หนา้ที ่1038

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24622) 24622 อาคาร แบบ 017 ก (8 หอ้งเรียน) - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและทาสี  ฝาผนังอลูมีเนียม  ประตู , อาคาร 

สปช.2/28 สร้างป ีพ.ศ. 2549 - ปรับปรุงหลังคากันสาด  หน้าต่างบานเล่ือนกระจกอลูมีเนียม  ประตู  ฝ้าเพดาน 
 โรงเรียนสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

300,000              

 (24623) 24623 อาคารเรียน แบบ ป.1  สร้างป ีพ.ศ. 2501 - ซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้ง  , ส้วม แบบ สามัญ (องค์การ)  สร้างป ีพ.ศ.
 2511 - ซ่อมแซมหลังคา ประตูโรงเรียนบา้นนาแค ต.ทุง่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24624) 24624 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  สร้างป ีพ.ศ. 2533 - ซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่โพธิ์ ต .พนุพนิ อ.
พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24625) 24625 ส้วม แบบ สปช.601/26 สร้างป ีพ.ศ. 2540 - งานหลังคา  พืน้ทางเทา้  ปพูืน้กระเบือ้ง  ทาสี  งานผนัง ประตู , 
ส้วม สปช. 601/26 สร้างป ีพ.ศ. 2541 - งานหลังคา พืน้ทางเทา้  พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสี  งานผนัง ประตู  , ส้วม 
แบบ 601/26  สร้างป ีพ.ศ. 2542 - งานหลังคา  พืน้ทางเทา้  พืน้ปกูระเบือ้ง  ทาสี  งานผนัง ประตูโรงเรียนบา้น
หว้ยตาหมิง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24626) 24626 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข  สร้างป ีพ.ศ. 2524 - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน  โรงเรียนบา้นดินก้อง ต.วัง อ.ทา่ชนะ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              

 (24627) 24627 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข  สร้างป ี2524 - ทาสี  ปพูืน้กระเบือ้ง , อาคารเรียน ป.1 ก 2542  - ทาสี โรงเรียนวัด
ขจรบ้ารุง ต.วัง อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24628) 24628 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข (6 หอ้งเรียน) - ทาสี โรงเรียนวัดทา่ ต.เสวียด อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24629) 24629 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนและหอ้งพเิศษ  - งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม ต.ควนสุบรรณ อ.

บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
100,000              

 (24630) 24630 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  - งานทาสีโรงเรียนบา้นคลองโหยน ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 141,000              
 (24631) 24631 1. ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - งานพืน้ไม้  2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - งานพืน้ปกูระเบือ้ง

เคลือบ - งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นบางประสามัคคี ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
100,000              

 (24632) 24632 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนอนุบาล  - งานประตูหน้าต่าง โรงเรียนบา้นเขาตอก ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์
ธานี

100,000              

 (24633) 24633 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวเปน็หอ้งดนตรี นาฎศิลป ์โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ 18 ต.สาคู อ.
พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

148,600              

 (24634) 24634 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด  - งานหลังคา - งานฝาผนัง -งานประตูหน้าต่าง -งานฝ้าเพดาน -งานพืน้โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห ์12 ต.พรุพ ีอ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

149,800              

 (24635) 24635 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกทกัษะวิชาชีพเปน็หอ้งปฏบิติัการทางดนตรี - งานพืน้ - งานผนัง - งานฝ้าเพดาน - 
งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นส้อง ต.บา้นส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24636) 24636 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ (หอ้งโสตทศันณูปกรณ์) -งานฝ้าเพดาน -งานบวัเชิงผนัง และงานพืน้โรงเรียนบา้นหวั
สะพานมิตรภาพที ่217 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24637) 24637 1. ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ -งานฝ้าเพดาน 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร -งานฝ้าเพดาน  3. 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นควนยอ ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24638) 24638 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์  -งานผนังโรงเรียนบา้นโคกมะม่วง ต.สินปนุ อ.พระแสง
 จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24639) 24639 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 - งานผนัง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 ต.ไทรขึง อ.
พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

99,300                

 (24640) 24640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 - งานทาสี - งานประตูโรงเรียนบา้นหว้ยชัน ต.ทุง่เตาใหม่ อ.
บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

99,900                

 (24641) 24641 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 - งานทาสี -งานประตูหน้าต่าง   2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
แบบป.1ข -งานทาสีโรงเรียนบา้นย่านดินแดง ต.อิปนั อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              



     หนา้ที ่1039

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24642) 24642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 - งานผนัง -งานร้ือถอน -งานทาสีโรงเรียนบา้นสาคูมิตรภาพที ่195 ต.

สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
150,000              

 (24643) 24643  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ สปช . 105/29  - งานฝ้าเพดาน - งานรางน้้า - งานติดต้ังทอ่รับน้้าฝน
โรงเรียนวัดอรัญคามวารี ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

148,700              

 (24644) 24644 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเขารักษ ์ต.บา้นเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 96,000                
 (24645) 24645 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - งานพืน้โรงเรียนบา้นบอ่พระ ต.อิปนั อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              
 (24646) 24646 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - งานเหล็ก - งานเทพืน้ - งานหลังคาโรงเรียนบา้นคลองโร ต .พว่งพรหมคร อ.เคียน

ซา จ.สุราษฎร์ธานี
150,000              

 (24647) 24647 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและอาคารอเนกประสงค์ - งานฝ้าเพดาน - งานผนังก่ออิฐ - งานสีโรงเรียนบา้น
พรหมรังสิต ต.พว่งพรหมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24648) 24648 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช. 601/26 - งานหลังคา - งานผนัง - งานประตู - งานพืน้ - งานสุขภณัฑ์ - งาน
ทาสี โรงเรียนทรัพย์ทวี ต.ทรัพย์ทวี อ.บา้นนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24649) 24649 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วม - งานทาสี - งานประตู  6. ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว - งานทาสีโรงเรียนนาสาร ต.
นาสาร อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24650) 24650 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/29 (อาคารอินทสุวรรณโณ) อาคารแบบ สปช. 105/29 (อาคารสิริจันโท)
 - งานติดต้ังกันสาด โรงเรียนวัดทุง่หลวง ต .ทุง่หลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24651) 24651 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงอาหาร) - งานโครงสร้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานผนังโรงเรียนบา้น
ไร่ยาว ต.พว่งพรหมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24652) 24652 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข - งานพืน้ - งานผนังโครงเคร่าไม้เนือ้แข็ง(บดุ้านนอก) - งานทาสี
โรงเรียนวัดควนทา่แร่ ต.ทรัพย์ทวี อ.บา้นนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24653) 24653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก และอาคารเรียนเเบบ ป.1ข - งานหน้าต่าง - งานพืน้ - งานทาสี
โรงเรียนบา้นทรายทอง ต.นาใต้ อ.บา้นนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24654) 24654 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  - งานพืน้โรงเรียนบา้นนาควน ต.ทา่ชี อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24655) 24655 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  -งานหลังคาโรงเรียนบา้นคลองกา ต .คลองฉนวน อ.เวียงสระ 

จ.สุราษฎร์ธานี
100,000              

 (24656) 24656 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก - งานฝ้าเพดาน - งานหน้าต่าง - งานฝาผนัง - งานทาสี โรงเรียนบา้นบาง
หอย ต.คลองน้อย อ.ชัยบรีุ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24657) 24657 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก - งานพืน้โรงเรียนบา้นหานเพชร ต.ทุง่หลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              
 (24658) 24658 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ข  - งานฝาเพดาน - งานพืน้โรงเรียนบา้นส่ีแยกสามัคคี ต.เขาตอก อ.เคียนซา 

จ.สุราษฎร์ธานี
100,000              

 (24659) 24659 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/25 -งานหลังคา - งานฝ้าเพดาน   2. ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน - 
งานผิวจราจร - ผิวทางโรงเรียนบา้นเขาปนู ต.เขานิพนัธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24660) 24660 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 และอาคารเรียนสปช.102/26 - งานพืน้ - งานทาสีโรงเรียนบา้น
ควนนิยม ต.สินปนุ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24661) 24661 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 - งานฝ้าเพดาน -งานปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดดอนพยอม ต .เคียนซา อ.
เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24662) 24662 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 - งานฝ้าเพดาน - งานหลังคา - งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองโสน ต.
เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

143,000              

 (24663) 24663 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเมรัย ต.สินปนุ อ.พระแสง จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              



     หนา้ที ่1040

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24664) 24664 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ - งานฝ้าเพดาน - งานพืน้โรงเรียนหมูบ่า้นปา่ไม้พระราชประสงค์ 1

 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
150,000              

 (24665) 24665 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก - งานผนังโรงเรียนบา้นหว้ยทรายทอง ต .คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              

 (24666) 24666 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ - งานหลังคา - งานทาสี โรงเรียนบา้นยูงทอง ต.อิปนั อ.พระแสง 
จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24667) 24667 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก  - งานประตู - งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองเรียน ต.นาใต้ อ.บา้นนา
เดิม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24668) 24668 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก - งานทาสี โรงเรียนบา้นควนมหาชัย ต.สินปนุ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              

 (24669) 24669 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ข - งานผนัง - งานทาสีโรงเรียนวัดโสภณประชาราม ต.ทุง่หลวง อ.เวียง
สระ จ.สุราษฎร์ธานี

97,500                

 (24670) 24670 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ข - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบางดี ต.พว่งพรหมคร อ.เคียนซา จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              

 (24671) 24671 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ข  - งานหน้าต่าง  2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบป.1ก - งานปู
พืน้โรงเรียนบา้นควนเนียง ต.พรุพ ีอ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24672) 24672 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ก - งานฝ้าเพดาน - งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นดอนงาม ต.นาใต้ อ.
บา้นนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24673) 24673 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ก และอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202 - งานหลังคาโรงเรียนบา้น
หว้ยล่วง ต.พรุพ ีอ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24674) 24674 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ข - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นควนเจริญ ต.เขานิพนัธ์ อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              

 (24675) 24675 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก - งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบางพา ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์
ธานี

150,000              

 (24676) 24676 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 - งานหลังคา - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นควนพฒันาประชา
สรรค์ ต.คลองน้อย อ.ชัยบรีุ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24677) 24677 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 - งานฝ้าเพดาน - งานประตู - งานสีโรงเรียนบา้นหมาก ต.บาง
สวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24678) 24678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 - งานฝ้าเพดาน - งานพืน้ โรงเรียนบา้นควนสินชัย ต.ไทรทอง 
อ.ชัยบรีุ จ.สุราษฎร์ธานี

149,500              

 (24679) 24679 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 - งานฝาผนังหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นคลองยา ต .นาใต้ อ.บา้นนา
เดิม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24680) 24680 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 - งานหลังคาโรงเรียนบา้นเขานิพนัธ์ ต.เขานิพนัธ์ อ.เวียงสระ 
จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24681) 24681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26  - งานพืน้โรงเรียนบา้นเกาะน้อย ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24682) 24682 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 , อาคารแบบ ป.1 ก กึ่งถาวร , อาคารแบบ ป.1 ก - งานทาสี
โรงเรียนบา้นหว้ยใหญ่ ต.บา้นนา อ.บา้นนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24683) 24683  1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 - งานหลังคา - งานหน้าต่าง - 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนแบบ ป.1 ก - งานฝาผนัง - งานหน้าต่าง โรงเรียนบา้นบางหยด ต .อิปนั อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

99,800                



     หนา้ที ่1041

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24684) 24684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 - งานหน้าต่าง - งานทาสีโรงเรียนบา้นทุง่หญ้าแดง ต .สินเจริญ 

อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
99,600                

 (24685) 24685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ - งานหลังคา - งานรางน้้าโรงเรียนวัดสามพนั ต .ไทรขึง 
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24686) 24686  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช . 102/26 - งานพืน้ โรงเรียนวัดเพง็ประดิษฐาราม ต.เคียนซา อ.เคียน
ซา จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24687) 24687 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข  - งานฝ้าเพดาน และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 
202/26- งานพืน้โรงเรียนบา้นยูงงาม ต .คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

99,800                

 (24688) 24688 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 - งานหลังคา - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นไสทอ้น ต.
ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24689) 24689 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร ป .1ก - งานหลังคา และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - งานฝ้า
เพดานโรงเรียนบา้นไทรหอ้ง ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24690) 24690 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - งานประตู  2. ปรับปรุงต่อเติมร้ัวโรงเรียน - งานทาสี - งานตีอเติมร้ัว
คอนกรีตโรงเรียนวัดอินทการาม ต.ทา่เรือ อ.บา้นนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24691) 24691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  - งานฝ้าเพดาน - งานทาสี  และปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน - งานฝ้า
เพดาน โรงเรียนวัดคลองตาล ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24692) 24692 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก (อาคารร่วมใจพฒันา) - งานพืน้  2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
แบบ ป.1 ก (อาคาร 2)  - งานพืน้โรงเรียนบา้นทุง่จูด ต .เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24693) 24693 1. ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - งานคอนกรีตโครงสร้าง - งานรางน้้า -งานผนัง 2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
แบบ สปช. 105/26  -  งานพืน้ - งานโครงสร้างชุดกันสาดโรงเรียนวัดคลองฉนวน ต .คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

99,600                

 (24694) 24694 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 - งานฝ้าเพดาน - งานหลังคาโรงเรียนบา้นปลายศอก ต .คลอง
น้อย อ.ชัยบรีุ จ.สุราษฎร์ธานี

149,900              

 (24695) 24695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26  - งานทาสีโรงเรียนวัดน้้าพ ุต.น้้าพ ุอ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์
ธานี

130,900              

 (24696) 24696  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร   - งานฝ้าเพดาน - งานกันสาดโรงเรียนบา้นคลองพงักลาง ต .ชัยบรีุ อ.ชัยบรีุ
 จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24697) 24697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร  - งานพืน้ โรงเรียนบา้นสวยศรี ต .บา้นนา อ.บา้นนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24698) 24698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร  -งานฝ้าเพดาน - งานทาสีโรงเรียนวัดบางก้ายาน ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุ

ราษฎร์ธานี
100,000              

 (24699) 24699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร  - งานฝ้าเพดาน   โรงเรียนบา้นบางใหญ่ ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              

 (24700) 24700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร  - งานฝ้าเพดาน  - งานพืน้บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นปลายคลอง ต .คลอง
น้อย อ.ชัยบรีุ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24701) 24701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร  -งานฝ้าเพดาน    -งานพืน้ โรงเรียนบา้นช่องช้าง ต.พรุพ ีอ.บา้นนาสาร จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24702) 24702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร  - งานฝ้าเพดานโรงเรียนจิตประชาราษฎร์ ต.บา้นเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุ
ราษฎร์ธานี

149,900              

 (24703) 24703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นควนปราง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์
ธานี

97,300                



     หนา้ที ่1042

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24704) 24704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร - งานฝาผนัง - งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยมุด ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุ

ราษฎร์ธานี
150,000              

 (24705) 24705 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานประตูหน้าต่าง - งานพืน้ -งานทาสี -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นลานเข้ ต.ทุง่
หลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24706) 24706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017  - งานแผงบงัแดด -งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบา้นส้อง ต.บา้นส้อง อ.
เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

200,000              

 (24707) 24707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  - งานพืน้โรงเรียนบา้นเขาน้อย ต .ล้าพนู อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 98,400                
 (24708) 24708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก   -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกลาง ต.เขานิพนัธ์ อ.เวียงสระ จ.สุ

ราษฎร์ธานี
100,000              

 (24709) 24709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก  - งานฝ้าเพดาน - งานรางน้้าโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ ต.อรัญคาม
วารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24710) 24710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก  - งานฝาผนังโรงเรียนวัดควนศรี ต.ควนศรี อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์
ธานี

100,000              

 (24711) 24711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก  - งานฝ้าเพดาน -งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นปลายสาย ต.อิปนั 
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24712) 24712 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก  - งานพืน้โรงเรียนบา้นไร่เหนือ ต.ทุง่เตา อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              

 (24713) 24713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก  - งานพืน้ -งานทาสี และปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดวิเวการาม ต.
ทุง่เตา อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24714) 24714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก  - งานพืน้ - งานฝ้าเพดาน  - งานทาสีโรงเรียนบา้นทุง่ต้าเสา ต.ทา่ชี 
อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24715) 24715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก  - งานพืน้ -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นไสดง ต.ทุง่เตาใหม่ อ.บา้นนา
สาร จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24716) 24716 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก  - งานฝ้าเพดาน 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.
102/26 - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นควนคีรีวงศ์ ต.พว่งพรหมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

99,200                

 (24717) 24717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก  - งานหลังคาโรงเรียนบา้นควนมหาชัย ต.ควนศรี อ.บา้นนาสาร จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              

 (24718) 24718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก - งานประตู - งานช่องลมโรงเรียนบา้นยูงงาม ต .ทา่ชี อ.บา้นนาสาร จ.
สุราษฎร์ธานี

99,900                

 (24719) 24719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  - งานพืน้โรงเรียนประชาอุทศิ ต.สินปนุ อ.พระแสง จ.สุ
ราษฎร์ธานี

149,900              

 (24720) 24720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก - งานหลังคา -งานฝ้าเพดาน -งานพืน้โรงเรียนบา้นประตูพลิก ต.ไทร
โสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24721) 24721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก และอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 - งานทาสีโรงเรียนบา้นในไร่ ต.
บา้นส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24722) 24722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข   - งานผนัง - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยตอ ต.ทุง่เตาใหม่ อ.
บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24723) 24723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข    -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปากด่าน ต.ทา่เรือ อ.บา้นนาเดิม จ.สุ
ราษฎร์ธานี

99,900                

 (24724) 24724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข  - งานพืน้ โรงเรียนบา้นกอบแกบ ต .เพิม่พนูทรัพย์ อ.บา้นนาสาร จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              



     หนา้ที ่1043

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24725) 24725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข  - งานหลังคาโรงเรียนบา้นบางใหญ่สินปนุ ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.

สุราษฎร์ธานี
149,200              

 (24726) 24726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข - งานหลังคา -งานฝ้าเพดาน และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ
 ป.1ก - งานทาสี  โรงเรียนบา้นทุง่ในไร่ ต .ทุง่เตา อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24727) 24727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข  -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบางใหญ่สามัคคี ต.อรัญคามวารี อ.เคียน
ซา จ.สุราษฎร์ธานี

98,600                

 (24728) 24728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - งานพืน้ - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาชุมเหด็ ต.บา้นส้อง อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

95,100                

 (24729) 24729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   - งานฝ้าเพดาน - งานทาสีโรงเรียนบา้นควนกลาง ต.เขานิพนัธ์ อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              

 (24730) 24730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26  - งานหน้าต่าง - งานทาสีโรงเรียนบา้นธารอารี ต.บา้นนา อ.
บา้นนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

99,500                

 (24731) 24731 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26   - งานฝ้า  - งานประตู หน้าต่าง  - งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ย
แหง้ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24732) 24732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบางรูป ต.สินเจริญ อ.พระแสง 
จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24733) 24733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 - งานพืน้ -งานทาสี โรงเรียนควนสุบรรณ ต.ควนสุบรรณ อ.
บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

149,000              

 (24734) 24734 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  - งานทอ่ 2. ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู แบบ สปช .
301/26  - งานพืน้  - งานประตู  - งานทาสี  2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร -งานพืน้โรงเรียนสามัคคี
อนุสรณ์ ต.บา้นส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24735) 24735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  - งานพืน้โรงเรียนบา้นหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 ต.บา้นเสด็จ อ.
เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24736) 24736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 - งานหลังคา -งานทาสี - งานพืน้โรงเรียนสมบรูณ์ประชาสรรค์
 ต.พว่งพรหมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24737) 24737 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - งานฝ้าเพดาน  2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร  - 
งานพืน้โรงเรียนบา้นควนกองเมือง ต .ทุง่เตาใหม่ อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24738) 24738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  - งานทาสีโรงเรียนบา้นวังใหญ่ ต.ทุง่หลวง อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000              

 (24739) 24739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  - งานทาสีโรงเรียนบา้นพรุแชง ต.บา้นส้อง อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24740) 24740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29   - งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง ต.นาใต้ อ.บา้นนา
เดิม จ.สุราษฎร์ธานี

147,800              

 (24741) 24741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  - งานพืน้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 ต.บา้นเสด็จ อ.เคียนซา จ.
สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24742) 24742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  - งานพืน้โรงเรียนบา้นคลองปราบ ต .คลองปราบ อ.บา้นนา
สาร จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24743) 24743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29   - งานพืน้โรงเรียนบา้นควนสูง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24744) 24744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  - งานพืน้โรงเรียนบา้นในปราบราษฎร์ประสงค์ ต.บา้นเเสด็จ 
อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              



     หนา้ที ่1044

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24745) 24745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - งานพืน้ - งานเหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบา้นปากสาย ต.ทุง่

หลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
99,600                

 (24746) 24746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบสร้างเอง - งานหลังคา -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นควนใหม่ ต.น้้าพ ุอ.
บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

112,600              

 (24747) 24747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  รย.106/43  - งานทาสีโรงเรียนวัดเวียงสระ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24748) 24748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก.  - งานพืน้   2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 102/26  -
 งานฝ้าโรงเรียนบา้นหว้ยมะนาว ต.บา้นส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24749) 24749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 201/26 -งานหลังคา -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทบัใหม่ ต.บา้น
เสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24750) 24750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบสามัญ  - งานพืน้โรงเรียนบา้นวังหนิ ต .เพิม่พนูทรัพย์ อ.บา้นนาสาร 
จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24751) 24751 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินแดงเปน็ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนปญัญาประชาอุทศิ ต .บาง
สวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24752) 24752 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินแดงเปน็ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ต .สองแพรก อ.ชัยบรีุ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

200,000              

 (24753) 24753 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมหน้าอาคารเรียน เทคานกันดินพงั ปอูิฐบล็อคทางเทา้ ปลูกหญ้า โรงเรียนบา้นหว้ยหา้ง ต .
บา้นนา อ.บา้นนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

136,200              

 (24754) 24754 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู - งานหลังคา - งานพืน้โรงเรียนวัดสองแพรก ต .ไทรทอง อ.ชัยบรีุ จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              
 (24755) 24755 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู - งานหลังคา - งานฝ้าเพดาน - งานฝาผนังโรงเรียนบา้นไสขรบ ต .อิปนั อ.พระแสง 

จ.สุราษฎร์ธานี
100,000              

 (24756) 24756 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู - งานหลังคา -งานฝ้าเพดาน -งานผนัง -งานทาสีโรงเรียนบา้นบางเหรียง ต.สินเจริญ
 อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24757) 24757 รับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  -งานฝ้าเพดาน - งานผนัง โรงเรียนบา้นยวนปลา ต .ชัยบรีุ อ.ชัยบรีุ จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24758) 24758 ปรับปรุงถนนดินเปน็ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหน้าเขา ต .บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              
 (24759) 24759 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต.คลองปราบ อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24760) 24760 สร้างร้ัวมาตรฐานแบบโปร่งใส(ไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นเหมืองทวด ต.เพิม่พนูทรัพย์ อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์

ธานี
150,000              

 (24761) 24761 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นบางน้้าเย็น 
ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

148,500              

 (24762) 24762 ปรับปรุงซ่อมถนนดินแดงเปน็ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นไสดง ต .ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              

 (24763) 24763 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นดอนทราย ต.น้้าพ ุอ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24764) 24764 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัว โรงเรียนบา้นยางอุง ต .น้้าพ ุอ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24765) 24765 ปรับปรุงซ่อมแซม ร้ัว และประตูโรงเรียนโรงเรียนวัดทา่เจริญ ต.ทา่ชี อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 100,000              
 (24766) 24766 ปรับปรุงผิวจราจรบนถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นเขาสามยอด ต .บา้นเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 149,400              
 (24767) 24767 ปรับปรุงถนนดินแดงเปน็ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นบางปาน ต .ไทรทอง อ.ชัยบรีุ จ.สุ

ราษฎร์ธานี
150,000              

 (24768) 24768 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ และทางเทา้ปอูิฐบล็อคโรงเรียนบา้นปลายน้้า ต .ล้าพนู อ.บา้นนาสาร จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000              



     หนา้ที ่1045

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24769) 24769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก. - งานพืน้ โรงเรียนบา้นคลองหาเหนือ ต .ล้าพนู อ.บา้นนาสาร จ.สุ

ราษฎร์ธานี
99,900                

 (24770) 24770 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก. - งานทาสีโรงเรียนมหาราช 2 ต.บา้นส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 150,000              

 (24771) 24771 1. ปรับปรุงหอ้งพสัดุส้านักงานเขตพืน้ที ่ - งานพืน้ - งานหลังคา 2. ปรับปรุงพืน้ทีส้่าหรับใหบ้ริการคนพกิาร - 
งานราวบนัได ทางขึ้น-ลง  3. ปรับปรุงอาคารส้านักงาน - งานทาสี 4. ปรับปรุงร้ัวส้านักงาน - งานทาสี 5. 
ปรับปรุงภมูิทศัน์ส้านักงานโรงเรียนสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

300,000              

 (24772) 24772 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู แบบ สปช . 303/28 -งานประตู - งานหน้าต่าง - งานทาสี โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 
ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

126,000              

 (24773) 24773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - งานฝาผนัง - งานพืน้ - งานประตู - งานหน้าต่าง โรงเรียนศึกษาประชาคม ต.
เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24774) 24774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช. 103/26 -  งานฝ้าเพดาน - งานทาสีโรงเรียนบา้นควนสระ ต.ไทรทอง อ.
ชัยบรีุ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24775) 24775 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข เปน็หอ้งพเิศษ (หอ้งส้านักงาน)  - งานกระจก - งานฝ้าเพดาน  โรงเรียนบา้น
ควนสามัคคี ต.พว่งพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24776) 24776 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  - งานทาสีโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที ่130 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์
ธานี

147,800              

 (24777) 24777 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  - งานพืน้โรงเรียนบา้นส่ีแยกคลองศิลา ต .พว่งพรหมคร อ.
เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24778) 24778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.  1 ก. - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปากหาน ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.
สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24779) 24779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ - งานหลังคา - งานหน้าต่าง - งานประตูโรงเรียนบา้นราษฎร์
พฒันา ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000              

 (24780) 24780 1. ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 - งานหลังคา 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.  1 ก. - งาน
ประตู - งานทาสี 3. ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - งานพืน้ โรงเรียนบา้นควนสว่างวัฒนา ต .ไทรขึง อ.พระแสง จ.
สุราษฎร์ธานี

100,000              

 (24781) 24781 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.  1 ก.  - งานฝ้าเพดาน - งานหลังคา โรงเรียนอุดมมิตรพฒันา ต.บาง
สวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

149,200              

 (24782) 24782 อาคารเรียน ป 1 ฉ (หอ้งคอมพวิเตอร์) งานผนัง งานประตู หน้าต่าง  งานพืน้โรงเรียนบา้นโชค ต .ตากูก อ.เข
วาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

100,000              

 (24783) 24783 อเนกประสงค์ แบบ 312 งานฝ้าเพดาน  งานสี  ส้วม แบบสร้างเอง งานหลังคา งานประตูโรงเรียนบา้นอ้าปลึสน
วน ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24784) 24784 อาคารเรียน ป1 ฉ 2 หลัง  งานหน้าต่างพร้อมกระจกโรงเรียนบา้นดงมัน ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24785) 24785 อาคารประกอบโรงอาหาร  งานหลังคา  งานประตู  งานสี  งานพืน้โรงเรียนบา้นกันเตรีย็ง ต .บา้นแร่ อ.เขวาสินริ

นทร์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (24786) 24786 อาคารเรียนเทศบาลอนุสรณ์ งานหลังคา  งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลล้าดวน (สุรพนิทร์าษฎร์นุสรณ์) ต.ล้าดวน
 อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์

150,000              

 (24787) 24787 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย  งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.
สุรินทร์

150,000              

 (24788) 24788 อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ เต้ีย  งานผนัง  งานประตู  งานหน้าต่าง  งานทาสีโรงเรียนบา้นตากูก ต .ตากูก อ.เขวาสิน
รินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              



     หนา้ที ่1046

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24789) 24789 อาคารเรียน ป 1 ฉ เต้ีย งานเปล่ียนประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นพะเนา ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินริ

นทร์ จ.สุรินทร์
100,000              

 (24790) 24790 อาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย  งานหลังคาโรงเรียนบา้นพระปดื ต .บา้นแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24791) 24791 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานร้ือถอน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองเหล็กประชาพฒัน์ ต .เมืองลีง อ.จอมพระ 

จ.สุรินทร์
150,000              

 (24792) 24792 อาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นตากแดด ต .ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24793) 24793 อาคารประกอบ โรงอาหาร

งานเปล่ียนหลังคา  ทาสีโรงเรียนบา้นโคกกรวด ต.บงึ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
100,000              

 (24794) 24794 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองเหล็ก ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24795) 24795 อาคารประกอบ โรงอาหาร งานพืน้หนิขัด ก่อบล๊อกโรงเรียนบา้นนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ)์ ต.เขวาสินรินทร์ 

อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (24796) 24796 อาคารเรียน สปช 102/26 และ อาคารเรียน ป 1 ฉ  งานฝ้าเพดาน  งานสีโรงเรียนบา้นบงึ(ส้านักงานสลากกิน
แบง่สมทบสร้าง 253) ต.บงึ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

100,000              

 (24797) 24797 อาคารเรียนสปช. 105/29  งานปกูระเบีอ้งพืน้โรงเรียนบา้นตะกุย(ค้้าคูณบ้ารุง) ต.ตรมไพร อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (24798) 24798 อาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง  งานหลังคาโรงเรียนบา้นสามโค ต .ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24799) 24799 อาคารเรียน แบบ ป 1 เต้ีย 2 หลัง

งานประตู หน้าต่าง บนัได งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองขนาด ต .หนองบวั อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์
100,000              

 (24800) 24800 อาคารเรียนประกอบ หอ้งเรียนศิลปะ  งานหลังคา  งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง งานประตู งานหน้าต่าง
โรงเรียนบา้นแสรออ ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24801) 24801 อาคาร สปช.105/26 งานผนัง งานประตูหน้าต่าง   อาคารอเนกประสงค์ งานเทพืน้ งานผนัง งานประตูโรงเรียน
บา้นดู่อาราง ต.นารุ่ง อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24802) 24802 อาคารเรียน ป 1 ฉ  งานทาสี , อาคารเรียน สปช 102/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นฉันเพล ต.ปราสาททอง อ.เข
วาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24803) 24803 อาคารเรียน แบบสปช.105/29 งานหลังคา งานกันสาด  ส้วม แบบ สปช601/26 งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้น
ยางเต้ีย ต.ระแงง อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24804) 24804 หอ้งน้้า  หอ้งส้วม  งานประตู  งานสุขภณัฑ์  งานทาสีโรงเรียนบา้นสนวนนางแก้ว ต .บงึ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              

 (24805) 24805 หอ้งส้วม แบบ สปช. 601/26  งานร้ือถอน งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง  งานสุขภณัฑ์  โรงเรียนบา้นจอมพระ
 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

200,000              

 (24806) 24806 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นว่าน ต.บแุกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24807) 24807 อาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย  งานหลังคาโรงเรียนบา้นสดอ ต .เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24808) 24808 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นขามศึกษาคาร ต .บแุกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24809) 24809 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาสใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นโคกพระ ต .นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (24810) 24810 อาคารโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ต .จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 200,000              
 (24811) 24811 อาคารอเนกประสงค์  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24812) 24812 ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นกันตรง ต.บงึ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24813) 24813 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้ โรงเรียนบา้นหนองพลวง ต .ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24814) 24814 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานร้ือถอน, อาคารเรียนอเนกประสงค์ แบบ สปช.

202/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นดินแดง ต.เปน็สุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
100,000              



     หนา้ที ่1047

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24815) 24815 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นขามเด่ือราษฎร์สงเคราะห ์ต .เปน็สุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24816) 24816 ถนนคอนกรีต  งานปรับพืน้  งานถมวัสดุรองพืน้  งานเทคอนกรีตโรงเรียนบา้นกันแสง ต .สลักได อ.เมืองสุรินทร์ 

จ.สุรินทร์
100,000              

 (24817) 24817 อาคารเรียน สปช102/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นวารไพรศรี ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24818) 24818 อาคารเรียน สปช 105/29  งานฝ้าเพดาน  งานพืน้  งานสีโรงเรียนบา้นหนองคู ต .ตระเปยีงเตีย อ.ล้าดวน จ.

สุรินทร์
150,000              

 (24819) 24819 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองขวาว ต .ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24820) 24820 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทวารไพร ต .เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24821) 24821 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นเวียย ต .กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24822) 24822 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26   งานฝ้าเพดาน  งานประตู หน้าต่าง งานสีโรงเรียนสามัคคีวิทยา ต.บา้นผือ 

อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
100,000              

 (24823) 24823 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝ้า งานผนัง งานหน้าต่าง งานพืน้โรงเรียนบา้นตากวน ต .ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24824) 24824 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นระวี ต.เปน็สุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24825) 24825 ถนนคอนกรีต  งานปรับพืน้ที ่ งานเทคอนกรีตโรงเรียนบา้นบแุกรง - ตะเคียน(ปานอุทศิวิทยา) ต.บแุกรง อ.จอม

พระ จ.สุรินทร์
100,000              

 (24826) 24826 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นช่างปี ่ต .ช่างปี ่อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24827) 24827 ถนนคอนกรีต  งานปรับพืน้ที ่ งานเทคอนกรีตโรงเรียนบา้นอาคตหนองขอนประชาวิทย์ ต .บแุกรง อ.จอมพระ จ.

สุรินทร์
100,000              

 (24828) 24828 อาคารเรียน ป 1 ฉ สูง (หอ้งสมุด)  งานฝ้าเพดาน  งานผนังโรงเรียนบา้นตะเคียน ต.อู่โลก อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24829) 24829 อาคารเรียน แบบสปช.105/29    งานหลังคา  งานสีโรงเรียนบา้นโนนง้ิว ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24830) 24830 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้คสล.โรงเรียนบา้นคาบ ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24831) 24831 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแกใหญ่ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24832) 24832 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานฝาผนัง งานประตู งานพืน้ โรงเรียนบา้นแกน้อย ต .แกใหญ่ อ.เมือง

สุรินทร์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (24833) 24833 อาคารเรียนแบบสามัญ งานพืน้ งานถมดินโรงเรียนบา้นจารย์ ต .หนองเหล็ก อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24834) 24834 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานพืน้ งานถมดิน งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นเปรียง ต .จารพตั อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24835) 24835 หอ้งส้วม แบบ สปช 601/29  งานหลังคา  งานผนัง  งานประตู  งานพืน้ งานสุขภณัฑ์โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 

ต.ล้าดวน อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
150,000              

 (24836) 24836 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ งานบนัไดโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา ต.ตรมไพร อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24837) 24837 ส้วม แบบ สปช.601/26 6 ที ่ และส้วมอนุบาล 4 ที ่ งานพืน้  งานผนัง  งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต .

เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
100,000              

 (24838) 24838 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นระเภาว์ ต.ทา่สว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24839) 24839 ร้ัวคอนกรีต ชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นจักจรูก ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24840) 24840 อาคารเรียน สปช.105/29  งานประตู งานหน้าต่าง  งานพืน้โรงเรียนบา้นสกร็อม (ประสาทศีลสามัคคี) ต.เฉนียง 

อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
100,000              

 (24841) 24841 ร้ัวคอนกรีต ฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นโคกล้าดวน ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24842) 24842 อาคารเรียน สปช 105/29  งานร้ือถอนหลังคา  งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกวัด ต .นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (24843) 24843 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานผนัง งานบนัไดโรงเรียนบา้นปะนอยไถง ต .หนองเหล็ก อ.ศีขรภมูิ จ.
สุรินทร์

150,000              

 (24844) 24844 ถนนคอนกรีต โรงเรียนบา้นทา่สว่าง ต .ทา่สว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              



     หนา้ที ่1048

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24845) 24845 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานประตู งานหลังคาโรงเรียนบา้นกันจารย์ ต.จารพตั อ.ศีขรภมูิ จ.

สุรินทร์
100,000              

 (24846) 24846 ส้วม แบบ สปช.601/26 4 ที ่ งานพืน้  งานผนัง  งานสุขภณัฑ์  ปรับพืน้ทีถ่มดิน เทคอนกรีต ลานสนามหน้าเสา
ธงโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บ้ารุง) ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

100,000              

 (24847) 24847 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นส้มปอ่ย ต .ทา่สว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24848) 24848 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ  งานพืน้โรงเรียนบา้นข่า ต .ช่างปี ่อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24849) 24849 ต่อเติมหอ้งน้้าหอ้งส้วมอนุบาลโรงเรียนบา้นละหุง่หนองกก ต .นาบวั อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24850) 24850 หอ้งส้วมแบบ 601/26    2 หลัง  งานหลังคา งานพืน้ งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นกระดาน ต .หนองเหล็ก อ.ศีขร

ภมูิ จ.สุรินทร์
150,000              

 (24851) 24851 อาคารอเนกประสงค์ สป.202  งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกยาง(บญุรอด-บอนอุทศิ) ต.ทา่สว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์

100,000              

 (24852) 24852 ส้วม แบบ สปช.601/26 6 ที ่1 หลัง และ สปช.601/26 4 ที ่ 2 หลัง  งานพืน้  งานผนัง  งานสุขภณัฑ์ฺโรงเรียน
บา้นนาสาม(เกียรติประชา) ต.นาบวั อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24853) 24853 หอ้งส้วม แบบ601/26 งานหลังคา งานพืน้ งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นหว้ยโนนเจริญ ต .หนองเหล็ก อ.ศีขรภมูิ จ.
สุรินทร์

100,000              

 (24854) 24854 อาคารเรียน แบบสปช2/28  งานพืน้โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 200,000              
 (24855) 24855 อาคารหอ้งสมุด  งานหลังคา งานเปล่ียนรางน้้า

อาคารแบบ สปช.105/26 งานติดต้ังแผงบงัแดด
อาคารแบบ สปช.105/29  งานติดต้ังแผงบงัแดดโรงเรียนบา้นหนองผือโนนแคน ต .ช่างปี ่อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24856) 24856 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26  งานหลังคา  , อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง  งานหลังคาโรงเรียนบา้นนา
บวั ต.นาบวั อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24857) 24857 บา้นพกัครู  4 หลัง งานหลังคาโรงเรียนบา้นตรมไพร ต.ตรมไพร อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24858) 24858 อาคารหอ้งสมุด งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นส้าโรง -โคกเพชร ต.ทา่สว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 200,000              
 (24859) 24859 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ.  งานพืน้โรงเรียนบา้นขามราษฎร์วิทยาคม ต .จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24860) 24860 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ  ใต้ถุนสูง  งานบนัได  งานพืน้  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองกุง ต .หนองบวั อ.ศีขรภมูิ จ.

สุรินทร์
100,000              

 (24861) 24861 อาคาร ป.1 ฉ งานแผงบงัแดดโรงเรียนบา้นลุมพกุหนองกุง ต .หนองเหล็ก อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24862) 24862 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26  งานหลังคา  งานพืน้  งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองยาง ต.ตร้าดม อ.

ล้าดวน จ.สุรินทร์
150,000              

 (24863) 24863 ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากมีเสาเข็มโรงเรียนบา้นโนนถ่อน ต.แตล อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24864) 24864 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  งานร้ือถอน  งานฝ้าเพดาน  งานสีโรงเรียนบา้นม่วง ต .บา้นผือ อ.จอมพระ จ.

สุรินทร์
150,000              

 (24865) 24865 อาคารเรียน ป.1ซ  งานฝ้าเพดาน  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองสนิท ต .หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24866) 24866 ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นโคกเมือง ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24867) 24867 อาคารโรงอาหาร (แบบสร้างเอง) งานพืน้  โรงเรียนบา้นส้าโรง ต .ส้าโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24868) 24868 งานส้วม แบบ สปช. 601/26  งานโครงหลังคา  งานประตู  งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นตะบลั ต .สลักได อ.เมือง

สุรินทร์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (24869) 24869 อาคารเรียน ป.1ฉ งานพืน้โรงเรียนบา้นจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24870) 24870 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองขวาว (ศรีสุรินทร์บ้ารุง) ต.หนองขวาว อ.ศีขรภมูิ จ.

สุรินทร์
100,000              



     หนา้ที ่1049

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24871) 24871 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26  งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นปอยเดิน(อินทรศึกษา) ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ 

จ.สุรินทร์
150,000              

 (24872) 24872 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นทุง่ราม (รามรุ่งอรชัย)
 ต.ผักไหม อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์

100,000              

 (24873) 24873 อาคารเรียน แบบ สร.03  งานพืน้และงานฝาผนังโรงเรียนบา้นกันโจรง ต .กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24874) 24874 อาคารเรียน สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกลาวหนองเหล็ก ต .ช่างปี ่อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24875) 24875 ถนนคอนกรึตโรงเรียนบา้นเมืองลีง ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24876) 24876 ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นบงึ-เบาะอุ่น ต.บา้นแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24877) 24877 ร้ัวคอนกรีต ประตู ปา้ยชื่อโรงเรียนโรงเรียนบา้นแจรน(ปอเกีย-พลินอุทศิ 1) ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              

 (24878) 24878 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นบญุโลก ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24879) 24879 ถนนคอนกรึตโรงเรียนบา้นอันโนง ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24880) 24880 อาคารเรียน  แบบ สปช.105/29  งานหลังคา  งานฝ้าเพดาน งานทาสี และงานร้ือถอนโรงเรียนบา้นขมิน้ (เรือง

ราษฎร์รังสรรค์) ต.เปน็สุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
150,000              

 (24881) 24881 อาคารอนุบาล(งบสร้างเอง)  งานทาสี
อาคารเรียน สปช.105/26  งานทาสี  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแตล ต .แตล อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24882) 24882 อาคารเรียน แบบ ป . 1ฉ งานฝ้าเพดาน  งานทาสีโรงเรียนบา้นหวัตะพาน ต .เพีย้ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (24883) 24883 อาคารเรียนแบบ สร03  งานประตู  งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) ต.หนองไผ่ล้อม อ.ส้าโรง
ทาบ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24884) 24884 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 312   งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองคูสะแบะ ต.หนองไผ่ล้อม อ.ส้าโรงทาบ จ.
สุรินทร์

150,000              

 (24885) 24885 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นชุมแสง ต .ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24886) 24886 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26  งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองทม่ ต .แตล อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24887) 24887 หอ้งส้วม แบบ 602/26 งานพืน้ งานหลังคา งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นตะเคียน ต .ตรมไพร อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              

 (24888) 24888 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองแล้ง ต .หนองไผ่ล้อม อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24889) 24889 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นดงเค็ง ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24890) 24890 ถนนคอนกรีต   งานปรับพืน้ที ่ งานเทคอนกรีตโรงเรียนบา้นมะลูจรุงหนองปรีง ต .อู่โลก อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24891) 24891 อาคารเรียน  แบบ สปช.103/26  งานพืน้  งานหลังคา  งานทาสี  โรงเรียนบา้นหนองเหล็กราษฎร์วิทยา ต .ลุ่มระ

วี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
150,000              

 (24892) 24892 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นจังเอิดหนองแมว ต .หนองไผ่ล้อม อ.ส้าโรงทาบ จ.
สุรินทร์

100,000              

 (24893) 24893 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตูเหล็กโรงเรียนบา้นผักไหม ต.ผักไหม อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24894) 24894 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบา้นโนนลี ต.หนองไผ่ล้อม อ.ส้าโรงทาบ จ.

สุรินทร์
100,000              

 (24895) 24895 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานพืน้  งานหลังคา,   อาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช.202/26  งานพืน้โรงเรียนบา้น
กรูดหนองซ้า ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24896) 24896 ส้วม แบบ สปช.105/26  งานหลังคา  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นผางอุดมสมบรูณ์วิทยา ต .ชุมแสง อ.จอมพระ 
จ.สุรินทร์

150,000              

 (24897) 24897 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภมูิทศัน์  ถมดินโรงเรียนบา้นจารพตั ต .จารพตั อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              



     หนา้ที ่1050

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24898) 24898 ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนลุ่มระวีวิทยา ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24899) 24899 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตู งานหน้าต่าง งานพืน้โรงเรียนบา้น

ก้านเหลือง ต.ผักไหม อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์
150,000              

 (24900) 24900 ถนนคอนกรีตโรงเรียนทวีคามวิทยา ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24901) 24901 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้ ส้วมแบบ สปช.601/26 งานประตู งานหลังคาโรงเรียนบา้น

พนัษ ีต.จารพตั อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์
150,000              

 (24902) 24902 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ 4 หอ้ง (หอ้งสมุด  หอ้งพยาบาล)  งานประตู - หน้าต่าง  งานผนังโรงเรียนบา้นคาละแมะ
 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24903) 24903 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  งานหน้าต่าง  งานผนัง  งานทาสีโรงเรียนบา้นม่วงทรัพย์โกฏ ิต .ตรึม อ.ศีขรภมูิ 
จ.สุรินทร์

100,000              

 (24904) 24904 ร้ัวคอนกรีต  งานประตู  งานพืน้  งานผนัง งานเหล็กประตูโรงเรียนบา้นบอ่น้้าใส ต .ตรึม อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24905) 24905 อาคารคอมพวิเตอร์(งบสร้างเอง)  งานหลังคา  งานฝ้าเพดาน  งานพืน้  งานผนัง  งานประตูหน้าต่าง  งานทาสี

โรงเรียนบา้นหนองแคน ต.หนองไผ่ล้อม อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
100,000              

 (24906) 24906 ส้วม งานโครงหลังคา งานหลังคา งานประตู งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นกระโดนค้อ (กระโดนค้อผดุงวิทยา) ต.ช่างปี่
 อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24907) 24907 หอ้งส้วม  แบบ สปช.601/26   งานหลังคา  งานพืน้  งานผนัง งานสุขภณัฑ์ งานสีโรงเรียนบา้นตาเมาะ ต .ล้าดวน
 อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์

100,000              

 (24908) 24908 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ  (3 หอ้งเรียน)  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองจอก ต.คาละแมะ อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24909) 24909 อาคารเรียน สปช.103/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นกาเจาะหนองไผ่ ต.ตรึม อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24910) 24910 อาคารประกอบ แบบ สปช.203/26  งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) ต.

นารุ่ง อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์
150,000              

 (24911) 24911 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  งานฝ้าเพดาน  งานกั้นฝาหอ้งโรงเรียนบา้นสะโน ต .หนองบวั อ.ศีขรภมูิ
 จ.สุรินทร์

150,000              

 (24912) 24912 อาคารหอ้งสมุด งานผนัง  งานพืน้  งานประตู  งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองหนิ ต .ตรึม อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (24913) 24913 ลานอเนกประสงค์   งานพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต.หนองบวั อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24914) 24914 อาคารประกอบ  งานหลังคา  งานพืน้โรงเรียนบา้นสวาย ต .แตล อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24915) 24915 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ  งานหลังคา  งานรางน้้าโรงเรียนบา้นนาทม่หนองผักบุง้ ต .แตล อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24916) 24916 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นขวาวใหญ่ ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24917) 24917 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นทุง่รูง ต .ผักไหม อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (24918) 24918 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  งานหลังคา  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นตะคร้อ ต .ช่างปี ่อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24919) 24919 อาคารอเนกประสงค์(โรงฝึกงาน โรงอาหาร)  งานพืน้  งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นประทนุอายอง ต .แตล อ.ศีขรภมูิ

 จ.สุรินทร์
150,000              

 (24920) 24920 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานหลังคา  โรงเรียนบา้นหวัแรตนาโพธิ์ ต .ช่างปี ่อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24921) 24921 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24922) 24922 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนต้่า  งานพืน้โรงเรียนบา้นอาวุธ ต .แตล อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24923) 24923 อาคารเรียนแบบ สปช 105/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นขามระกา ต .กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24924) 24924 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ใต้ถุนโล่ง  งานพืน้โรงเรียนบา้นระกาสังแก ต .ต้ังใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24925) 24925 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโคกอารักษ ์ต .กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24926) 24926 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นต้ังใจ ต.ต้ังใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              



     หนา้ที ่1051

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24927) 24927 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ  งานผนังโรงเรียนบา้นปะตาเมาะ ต .ต้ังใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24928) 24928 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานประตู งานหน้าต่าง  งานทาสีโรงเรียนบา้นระไซร์(เด่นพฒันา) ต.ต้ังใจ อ.เมือง

สุรินทร์ จ.สุรินทร์
100,000              

 (24929) 24929 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองกระดาน ต .ต้ังใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24930) 24930 อาคารเรียน(บญุนาคฯ)งานทาสีภายนอก ภายใน งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ต .ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์

 จ.สุรินทร์
300,000              

 (24931) 24931 อาคารเรียน แบบ สปช102/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานผนัง งาน
หน้าต่างโรงเรียนบา้นดู่ ต.ประดู่ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24932) 24932 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นตาอ็อง ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24933) 24933 อาคารเรียน ป.1ฉ งานยกระดับอาคาร  งานประตู งานสีโรงเรียนบา้นกาเกาะ ต .ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              

 (24934) 24934 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นขยอง ต .ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24935) 24935 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นต้าปงู ต .นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24936) 24936 อาคารเรียน สปช.105/29  งานพืน้  งานประตู  งานทาสีโรงเรียนบา้นโดนออง ต .นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (24937) 24937 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นประทดับอุาลอ ต .นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24938) 24938 อาคารอเนกประสงค์  งานหลังคาโรงเรียนบา้นตระเปยีงเตีย ต .ตระเปยีงเตีย อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24939) 24939 หอ้งส้วม แบบ สปช.601 4 หอ้ง  งานหลังคา  งานพืน้  งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทศิ) 

ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (24940) 24940 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นใต้ฆ้องโนนจิก ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24941) 24941 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นปราสาทตราดมิตรภาพที่58 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24942) 24942 อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานประตู  งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นลุมพกุ(จันทรศึกษา) ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.

สุรินทร์
100,000              

 (24943) 24943 ส้วม รย.601/43 สปช.601/26 สปช.601/26 ปสช.601/26โรงเรียนบา้นอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 
ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24944) 24944 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26  งานหลังคา  งานพืน้  งานผนัง  งานทาสีโรงเรียนบา้นส้าโรงนาดี ต .นาดี อ.
เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24945) 24945 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนเสกวิทยาคม ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24946) 24946 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26  งานพืน้โรงเรียนบา้นระไซร์สองชั้น ต .นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24947) 24947 อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นกู่(ราษฎร์สามัคคี) ต.เพีย้ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24948) 24948 อาคารเรียน ป.1ฉ สปช.102 งานพืน้ทางเดิน งานประตูโรงเรียนบา้นโคกปราสาท ต .เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.

สุรินทร์
100,000              

 (24949) 24949 ส้วม แบบ สปช.602/26  งานพืน้  เทคอนกรีต  งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นเพีย้ราม ต .เพีย้ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์

150,000              

 (24950) 24950 อาคารเรียนแบบ ป. 1ฉ งานผนังโรงเรียนบา้นระกา(ส้านักงานสลากกินแบง่สงเคราะห ์74) ต.เพีย้ราม อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์

100,000              

 (24951) 24951 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26  งานหลังคา  งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นเกาะแก้ว ต .เกาะแก้ว อ.ส้าโรงทาบ จ.
สุรินทร์

150,000              

 (24952) 24952 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝาผนัง โรงเรียนบา้นพม่า ต .จารพตั อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24953) 24953 อาคารโรงฝึกงานแบบองค์การ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นภมูิสตึง ต .โชกเหนือ อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24954) 24954 ร้ัวลวดหนามโรงเรียนบา้นตะเคียนกูยวิทยา ต.ส้าโรงทาบ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 150,000              



     หนา้ที ่1052

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24955) 24955 อาคารเรียน สปช601/26 งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นนาเกา ต .แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.

สุรินทร์
150,000              

 (24956) 24956 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานผนัง งานประตู งานหน้าต่าง งานเพดาน งานมุง้ลวด งานสีโรงเรียนบา้นตาเพชร ต .เทนมีย์
 อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

100,000              

 (24957) 24957 ส้วม สปช 601/26 งานหลังคา งานประตู โรงเรียนบา้นตระแบกน้อย ต .แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24958) 24958 อาคารเรียน ป.1ฉ งานสีโรงเรียนบา้นเทนมีย์ ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24959) 24959 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานผนัง งานทาสี โรงเรียนบา้นหนองขามวิทยาคม ต .หนองขวาว อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              

 (24960) 24960 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง  (หอ้งคอมพวิเตอร์)  งานผนัง งานประตูหน้าต่าง ปรับปรุงภมูิทศัน์  งานถมดิน
โรงเรียนบา้นหนองกับ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24961) 24961 อาคารเรียน สปช.105/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นแสลงพนับณุเยิง ต .แสลงพนัธ์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24962) 24962 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานพืน้ทางเดินรอบอาคาร  งานสีโรงเรียนบา้นระหาร ต .เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24963) 24963 สนามเด็กเล่น งานหลังคา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 300,000              
 (24964) 24964 ส้วม แบบ 601/26  งานประตู งานเดินทอ่น้้าโรงเรียนบา้นอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) ต.แสลงพนัธ์ อ.เมือง

สุรินทร์ จ.สุรินทร์
100,000              

 (24965) 24965 ร้ัวคอนกรีต ชนิดฐานรากมีเสาเข็มโรงเรียนบา้นอ้าปลึ(ปอเกียพลินอุทศิ 3) ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24966) 24966 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร สปช 202  งานหลังคาโรงเรียนบา้นกาเกาะระโยง ต .ทา่สว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.

สุรินทร์
200,000              

 (24967) 24967 อาคารเรียน สปช.102/26  งานหลังคา  งานฝ้าเพดาน  งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นตร้าดม ต .ตร้าดม อ.
ล้าดวน จ.สุรินทร์

150,000              

 (24968) 24968 อาคารเรียน แบบ ป. 1ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้  งานผนัง  งานประตูโรงเรียนบา้นกะทม (ร่วนวิทยา) ต.เฉนียง อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24969) 24969 ปรับปรุงภมูิทศัน์  งานถมดินโรงเรียนดรุณวิทยากร ต .ตร้าดม อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24970) 24970 อาคารอนุบาล แบบสร้างเอง  งานหลังคา  งานฝ้าเพดาน  งานทาสีโรงเรียนบา้นนาสม (วิไลราษฎร์ศึกษา) ต.เฉนี

ยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
100,000              

 (24971) 24971 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26  งานหลังคา  งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกเกาะ ต .อู่โลก อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์ 100,000              

 (24972) 24972 อาคารเรียน ป. 1ฉ ใต้ถุนสูง  งานผนัง  งานหน้าต่าง งานทาสี  อาคารหอ้งสมุด  งานฝ้าเพดานโรงเรียนพรหม
ประสาทราษฎร์นุกูล ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (24973) 24973 หอ้งส้วม แบบ สปช 601/29  งานหลังคา  งานพืน้  งานประตู  งานสุขภณัฑ์โรงเรียนวัดทกัษณิวารี ต .ล้าดวน อ.
ล้าดวน จ.สุรินทร์

150,000              

 (24974) 24974 อาคารเรียน แบบ ป. 1ฉ งานพืน้  งานผนัง  งานประตูโรงเรียนบา้นโดนโอก ต .นาบวั อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (24975) 24975 อาคารเรียน ป.1ฉ สูง  งานผนัง  งานประตู  งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นอู่โลก ต .อู่โลก อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24976) 24976 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานฝาผนัง อาคารอเนกประสงค์ สปช .202/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นกางของ ต .ระแงง อ.ศีขร

ภมูิ จ.สุรินทร์
150,000              

 (24977) 24977 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช201 งานฝาผนัง   ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบา้นเขวา(เทพอนุสรณ์) ต.ทา่สว่าง อ.
เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

100,000              

 (24978) 24978 อาคารหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนอนุบาลศีขรภมูิ ต .ระแงง อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 200,000              
 (24979) 24979 ส่ิงก่อสร้างอื่น สร้างฐานรอรับถังเก็บน้้าโรงเรียนบา้นขนาด ต .กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24980) 24980 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ  งานหลังคา  งานฝ้าเพดาน  งานพืน้โรงเรียนบา้นโชกใต้ ต .อู่โลก อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์ 150,000              



     หนา้ที ่1053

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (24981) 24981 ถนนคอนกรีต  โรงเรียนบา้นโคกเพร็ดโนนจ้าปา ต .จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24982) 24982 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นกะลัน ต.ยาง อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24983) 24983 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานผนัง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นหมืน่ศรีน้อย ต .หมืน่ศรี อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 100,000              

 (24984) 24984 อาคารเรียน ป.1ฉ เต้ีย  งานร้ือถอน  งานพืน้ อาคาร 90 ป ีสปช.105/29 (หอ้งคหกรรม) งานผนัง  งานประตู
ร้ัวลวดหนาม  งานร้ือถอน  งานร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นคอโค ต .คอโค อ.เมืองสุรินทร์ 
จ.สุรินทร์

200,000              

 (24985) 24985 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนหมืน่ศรีประชาสรรค์ ต .หมืน่ศรี อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (24986) 24986 อาคารเรียน สปช.101/26  งานหลังคา  งานพืน้โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา ต .ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24987) 24987 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)  งานพืน้โรงเรียนบา้นไถงตรง ต .นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24988) 24988 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ  งานพืน้  งานบนัไดโรงเรียนอุปชัฌาย์พวนอุทศิ ต .ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24989) 24989 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26  งานประตู  งานหน้าต่าง

อาคารเรียน แบบ สปช.102/26  งานพืน้  งานทาสีโรงเรียนบา้นใหม่ ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (24990) 24990 อาคารเรียน สปช.104/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกกระเพอ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24991) 24991 อาคารอเนกประสงค์ (แบบองค์การ)  งานพืน้โรงเรียนบา้นตระแสง ต .ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24992) 24992 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานประตู งานไฟฟา้ งานรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นสว่างโนนแดง ต .ยาง อ.ศีขรภมูิ 

จ.สุรินทร์
150,000              

 (24993) 24993 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นสังแกหนองคู ต .แตล อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24994) 24994 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นโคกเพชร ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (24995) 24995 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นล้าชี(วุฒิวงษร์าษฎร์สงเคราะห์) ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์

 จ.สุรินทร์
150,000              

 (24996) 24996 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นขะเนก ต.หนองขวาว อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24997) 24997 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26  งานทาสีโรงเรียนบา้นตะตึงไถง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (24998) 24998 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานประตู หน้าต่าง อาคารเรียน แบบ สร.01 งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นกุดหวาย

 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์
150,000              

 (24999) 24999 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นกระแสร์อุดมทา่โคราช ต .กุดหวาย อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              

 (25000) 25000 อาคารอเนกประสงค์ แบบ อบต  งานหลังคา  งานพืน้  งานทาสีโรงเรียนบา้นพนัธุลี ต .นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ 
จ.สุรินทร์

100,000              

 (25001) 25001 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองกง ต .นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25002) 25002 อาคารเรียน แบบพเิศษกึ่งไม้กึ่งปนู งานหลังคา งานฝาผนัง งานประตูหน้าต่าง งานพืน้ งานสีโรงเรียนบา้นอังกัญ -

 โคกบรรเลง ต.บฤุาษ ีอ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
100,000              

 (25003) 25003 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานฐานราก งานพืน้ งานพืน้เวทโีรงเรียนบา้นกะทม (คุณรสนิมิต) ต.นา
บวั อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25004) 25004 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร.32  งานผนัง  งานประตู  งานพืน้  งานทาสีโรงเรียนบา้นนาเสือก ต .นาบวั อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์

100,000              

 (25005) 25005 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นระเวียง ต .ระแงง อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25006) 25006 อาคารเรียน แบบ สปช.10/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) ต.ยาง อ.ศีขรภมูิ จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25007) 25007 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) ต.ยาง อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              



     หนา้ที ่1054

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25008) 25008 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบา้นกุดหวาย(สาขาบา้นแก่นเมธี) ต.กุดหวาย อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25009) 25009 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองอีเลิง ต.กระออม อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25010) 25010 อาคารเรียน แบบ สร.03 งานพืน้ งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นขอนแก่น ต .หนองฮะ 

อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25011) 25011 อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองฮะ ต .หนองฮะ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25012) 25012 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นขนวน ต .ประดู่ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25013) 25013 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ เต้ีย งานหลังคา งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนบา้นไพรษรส้าโรง ต .ขวาวใหญ่ อ.ศีขร

ภมูิ จ.สุรินทร์
100,000              

 (25014) 25014 ลานกีฬาอเนกประสงค์   2  สนาม  งานพืน้ คสลโรงเรียนบา้นหนองกัว ต .เมืองท ีอ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25015) 25015 อาคารอนุบาล งานหลังคา งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นศรีราชา ต .ประดู่ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25016) 25016 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองพญา ต .ประดู่ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25017) 25017 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองดุม ต .ศรีสุข อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25018) 25018 อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ งานพืน้โรงเรียนบา้นสะโน ต .สะโน อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25019) 25019 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นสังแก ต.เสม็จ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25020) 25020 อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ งานหลังคา ติดต้ังลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นกระออม ต .กระออม อ.ส้าโรงทาบ

 จ.สุรินทร์
100,000              

 (25021) 25021 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นค้อ ต .หนองฮะ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25022) 25022 ถนนคอนกรีต  เทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นแสลงพนัธ์ ต.ส้าโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25023) 25023 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดประสพ ต.บฤุาษ ีอ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25024) 25024 อาคารเรียน สปช.104/26 งานฝ้าเพดาน งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบงึวิทยาคาร ต .ตรมไพร อ.ศีขรภมูิ จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25025) 25025 ถนนคอนกรีต  งานเทพืน้ คสล .โรงเรียนบา้นเล้าข้าว ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25026) 25026 ลานกีฬาอเนกประสงค์ เทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นราม ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25027) 25027 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สูง  งานพืน้โรงเรียนบา้นส้าโรง ต .หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25028) 25028 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝาผนัง   แบบ สปช .105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นรัตนะ ต.บฤุาษ ีอ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25029) 25029 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ  งานหลังคา  งานพืน้โรงเรียนบา้นจบก ต .บา้นผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25030) 25030 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย  งานโครงสร้าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนเมืองท ีต .เมืองท ีอ.เมืองสุรินทร์ จ.

สุรินทร์
200,000              

 (25031) 25031 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ต.ตรึม อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 200,000              
 (25032) 25032 ลานกีฬาอเนกประสงค์  งานพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นประสิทธิ์ธน(ูปอเกีย-พลินอุทศิ 2) ต.ส้าโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.

สุรินทร์
100,000              

 (25033) 25033 อาคารเรียน แบบ สปช.105  งานหลังคา  งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นประปดื ต .เมืองท ีอ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์

150,000              

 (25034) 25034 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นดงถาวร ต .กุดหวาย อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25035) 25035 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26  งานหลังคา  งานพืน้

อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานหลังคา  งานพืน้โรงเรียนบา้นบงึขวาง ต .คาละแมะ อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25036) 25036 ส้วม แบ สปช.601/26 งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานประตู งานสุขภณัฑ์ อาคารอเนกประสงค์ งานประตู
โรงเรียนบา้นโคกสนวน ต.กุดหวาย อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25037) 25037 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช202/26 งานหลังคา งานประตูโรงเรียนบา้นบฤุาษ ีต .บฤุาษ ีอ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์

100,000              



     หนา้ที ่1055

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25038) 25038 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ/2522 งานทาสี

อาคารเรียน แบบ สปช.105/26  งานทาสีโรงเรียนบา้นหวัแรต ต.ตรึม อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25039) 25039 ถนนคอนกรีต โรงเรียนบา้นบทุม ต .เมืองท ีอ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25040) 25040 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ 312  งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองจิก ต.หนองบวั อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25041) 25041 ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นแกสระใหญ่ ต.หนองขวาว อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25042) 25042 ถนนคอนกรีต โรงเรียนบา้นบรมสุข ต .ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25043) 25043 อาคารเรียน แบบ สปช102/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบ้ารุง) ต.

หนองขวาว อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์
100,000              

 (25044) 25044 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้น
ทพักระบอื ต.ส้าโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25045) 25045 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา โรงเรียนบา้นสมบรูณ์ (ปญัจวิทยา) ต.กุดหวาย อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25046) 25046 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานหน้าต่าง งานสี   แบบ สปช .105/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นตาเปาว์

 ต.เมืองท ีอ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25047) 25047 ปรับภมูิทศัน์  ถมดินโรงเรียนบา้นระไซร์ ต .ตร้าดม อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25048) 25048 อาคารเรียน ป.1ฉ สูง  งานพืน้โรงเรียนบา้นจรวย ต .ล้าดวน อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25049) 25049 อาคารเรียน ป.1ฉ งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกอาโพน ต .ช่างปี ่อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25050) 25050 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26  งานประตู หน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบา้นโชกเหนือ ต .โชกเหนือ อ.ล้าดวน จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25051) 25051 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหารแบบ 201  งานผนังปนู งานผนังโครงตาข่ายโรงเรียนบา้นโสน (พทิยศึกษา) ต.
แสลงพนัธ์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25052) 25052 ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา ต.ตระเปยีงเตีย อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25053) 25053 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นดู่โศกโคกสะอาด ต .หนองฮะ อ.ส้าโรงทาบ จ.

สุรินทร์
100,000              

 (25054) 25054 ลานกีฬาอเนกประสงค์ งานพืน้ คสลโรงเรียนบา้นสวาย ต .สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 200,000              
 (25055) 25055 ถนนคอนกรีตโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25056) 25056 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นบอุาไร ต .บา้นผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25057) 25057 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นสลักได ต .สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25058) 25058 หอ้งส้วม 4 ที ่ งานหลังคา  งานพืน้  งานประตู  งานสุขภณัฑ์ งานทาสีโรงเรียนบา้นตระแบก ต .สลักได อ.เมือง

สุรินทร์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25059) 25059 อาคารเรียน  แบบ สปช.102/26  งานหลังคา  งานทาสีโรงเรียนบา้นผือ ต.บา้นผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25060) 25060 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง  งานฐานราก  งานพืน้โรงเรียนบา้นภดิูนหนองตะครอง ต .บา้นแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25061) 25061 อาคารเรียน ป1ฉ ใต้ถุนสูง งานฐานราก งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพืน้ งานประตู งานหน้าต่าง โรงเรียนบา้นอา
แวะ ต.บแุกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25062) 25062 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นโพธิ์ (โพธิ์ศรีวิทยา) ต.หนองบวั อ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25063) 25063 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นทุง่นาค ต .เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25064) 25064 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานผนัง งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ต.สลักได อ.

เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25065) 25065 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานพืน้ โรงเรียนบา้นกะเลา - ศรีพฒันา ต.หมืน่ศรี อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25066) 25066 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกส้าโรง ต .ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              



     หนา้ที ่1056

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25067) 25067 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบา้นกุง ต .ส้าโรงทาบ อ.ส้าโรงทาบ จ.

สุรินทร์
100,000              

 (25068) 25068 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนการุญวิทยา ต .เสม็จ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25069) 25069 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นตะมะหนองกระจาน ต.เกาะแก้ว อ.

ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
100,000              

 (25070) 25070 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานร้ือถอน งานฐานราก งานหลังคา โรงเรียนบา้นตางมาง ต .เกาะแก้ว อ.ส้าโรงทาบ จ.
สุรินทร์

150,000              

 (25071) 25071 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ ต้่า งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลส้าโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) ต.ส้าโรงทาบ อ.ส้าโรงทาบ
 จ.สุรินทร์

150,000              

 (25072) 25072 บา้นพกัครู งานหลังคา งานพืน้ งานหน้าต่าง ประตู ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนบา้นหนองหว้า ต .หนองไผ่
ล้อม อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25073) 25073 อาคารเรียน งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ต .เกาะแก้ว อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25074) 25074 อาคารเรียน แบบ สามัญ งานหลังคาโรงเรียนบา้นทะนงชัย ต .เมืองท ีอ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25075) 25075 อาคารเรียน ป 1 ฉ  งานหลังคา และฝ้าเพดานโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา ต.กระออม อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25076) 25076 อาคารส้านักงาน งานพืน้ งานผนังโรงเรียนสพป .สุรินทร์ เขต 1 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 300,000              
 (25077) 25077 ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารเรียน แบบ สปช .105/29 และแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นน้้าเขียว ต.น้้าเขียว อ.รัตนบรีุ จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25078) 25078 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ สปช .105/29 โรงเรียนบา้นบงึ-ยางประชาสรรค์ ต.ดอนแรด อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25079) 25079 เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/29โรงเรียนอนุบาลรัตนบรีุ ต.รัตนบรีุ อ.รัตนบรีุ จ.
สุรินทร์

200,000              

 (25080) 25080 ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียน อาคาร ป .1ฉโรงเรียนบา้นโนนทราย ต.ดอนแรด อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25081) 25081 เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นแข้ด่อน-หนองบวั ต.เบดิ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25082) 25082 เปล่ียนหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนรูป U (แบบโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบใหม่)โรงเรียนบา้นม่วงหมาก ต.

ธาตุ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์
100,000              

 (25083) 25083 ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นหนองตอ -บวัเสียว ต.ดอนแรด อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25084) 25084 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียนแบบ สปช.203/26 ทาสีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นหาญฮี ต.ดอนแรด อ.รัตนบรีุ

 จ.สุรินทร์
150,000              

 (25085) 25085 ปล่ียนหลังคา อาคาร สปช.202/2526โรงเรียนบา้นหนองผือ ต.เบดิ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25086) 25086 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนปทมุมาศวิทยา ต.หนองบวัทอง อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25087) 25087 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน สปช.105/26โรงเรียนบา้นแต้ ต.ธาตุ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25088) 25088 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นดงเปอืย (มูลศึกษาวิทยา) ต.กุดขาคีม อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25089) 25089 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน สปช.103/26โรงเรียนบา้นหนองกระทงุตากแดด ต .เบดิ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25090) 25090 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นดงเค็ง ต .กุดขาคีม อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25091) 25091 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียน แบบ สปช .104/26โรงเรียนบา้นนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) ต.หนองบวัทอง อ.รัตนบรีุ จ.

สุรินทร์
100,000              

 (25092) 25092 เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน หอ้งสมุดโรงเรียนบา้นนางเข็ม ต.ยางสว่าง อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25093) 25093 เปล่ียนหลังคา หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนบา้นผือน้อย ต.รัตนบรีุ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25094) 25094 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียน ป.1 ฉโรงเรียนบา้นดอนแรด ต.ดอนแรด อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              



     หนา้ที ่1057

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25095) 25095 เปล่ียนพืน้ไม้ ผนังหอ้งกระจกอลูมิเนียม ระบบไฟฟา้หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นธาตุ 'ธาตุศึกษา

วิทยา' ต.ธาตุ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25096) 25096 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นน้้าสร้าง-นางเภา ต.ธาตุ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25097) 25097 ปพูืน้กระเบือ้ง ประตู หน้าต่าง หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นบอน (ทา่วารีวิทยา) ต.กุดขาคีม อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25098) 25098 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียนแบบ ส.505(พเิศษ)โรงเรียนบา้นผือ(ประชาพฒันา) ต.รัตนบรีุ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 138,800              
 (25099) 25099 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียน แบบ สปช .106/43โรงเรียนบา้นหนองกา ต.รัตนบรีุ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25100) 25100 เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตูบานทบึและหน้าต่าง อาคารเรียน สร.03โรงเรียนบา้นหนองครก ต.หวังัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 100,000              

 (25101) 25101 เปล่ียนหลังคา ประตู หน้าต่าง อาคารเรียน แบบ สปช.104/26โรงเรียนบา้นโนนเซียง ต.หนองอียอ อ.สนม จ.
สุรินทร์

100,000              

 (25102) 25102 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนเปอืย ต .โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25103) 25103 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นเปา้ ต .สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25104) 25104 ปล่ียนหลังคา ปกูระเบือ้ง อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผาแดงวิทยา ต .หวังัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25105) 25105 เปล่ียนฝ้าเพดาน โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นส้าโรง ต .สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25106) 25106 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นค้าผง ต.ค้าผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25107) 25107 เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนบา้นซาต(มงคลวิทยา) ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25108) 25108 เปล่ียนไม้ฝ้า ทาสี หอ้งเรียน หอ้งพเิศษ โรงเรียนบา้นผ้า ต .หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25109) 25109 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ โรงเรียนบา้นส้าโรง ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25110) 25110 เปล่ียนประตู หน้าต่าง อาคารเรียน สปช.103/24โรงเรียนบา้นหนองแวง ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25111) 25111 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นหนองบวังาม ต .โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25112) 25112 เปล่ียนหลังคาอาคารอเนกประสงค์  ติดหลักดัด หน้าต่าง อาคารเรียน ป.1ฉ และอาคารเอนกประสงค์ แบบ 312

โรงเรียนบา้นดินแดง(สีลาประชารัฐ) ต.หนองบวับาน อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25113) 25113 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน ป .1ฉโรงเรียนบา้นโนนจ้าปา ต.ธาตุ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25114) 25114 ปพูืน้กระเบือ้ง  ฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช .105/29และอาคารเรียน ป.1ฉโรงเรียนบา้นหวังัว ต.หวังัว อ.สนม จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25115) 25115 เปล่ียนหลังคา ประตูทบึเหล็กม้วน และทาสี  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นอีโสด ต.หนองเทพ อ.โนน
นารายณ์ จ.สุรินทร์

100,000              

 (25116) 25116 เปล่ียนฝ้าเพดาน ติดต้ังรางน้้าฝน อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นเซียงซิน - โนนดู่ ต.ค้าผง อ.โนนนารายณ์
 จ.สุรินทร์

150,000              

 (25117) 25117 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองแสง ต .บวัโคก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25118) 25118 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นอาพดื ต.ค้าผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25119) 25119 เปล่ียนฝาผนังและทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นหนองระฆัง ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25120) 25120 เปล่ียนพืน้ไม้กระดานเนือ้แข็ง  ประตู หน้าต่าง อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นขุมดิน ต .หนองหลวง อ.

โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25121) 25121 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียน แบบ สปช .105/29โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.
สุรินทร์

150,000              

 (25122) 25122 เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.
สุรินทร์

150,000              

 (25123) 25123 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นหนองคู ต.น้้าเขียว อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              



     หนา้ที ่1058

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25124) 25124 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉโรงเรียนวัดบงึบา้นสนม ต .สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25125) 25125 ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียน 4 หอ้งโรงเรียนบา้นโพนโก ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25126) 25126 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียน สปช.105โรงเรียนบา้นโสกแดง ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25127) 25127 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นม่วงบญุมี ต .แก อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25128) 25128 เปล่ียนฝ้าเพดานอาคารเรียนแบบ สปช.202/26โรงเรียนบา้นค้อ ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25129) 25129 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียน แบบ สร.01โรงเรียนบา้นช่อง ต.ไผ่ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25130) 25130 เปล่ียนหลังคา ประตู หน้าต่าง อาคารเรียนโรงเรียนบา้นตาเพชร ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25131) 25131 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน แบบ สร.04โรงเรียนบา้นระเวียง ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25132) 25132 ปรับปรุง สนาม BBL ถมดินปรับพืน้ทีโ่รงเรียนบา้นขี้เหล็ก 'คุรุราษฎร์บ้ารุง' ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25133) 25133 ท้าหนิขัด อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นหนองไม้งาม ต .โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25134) 25134 เปล่ียนฝ้า ประตู หน้าต่าง  หอ้งสมุดโรงเรียนบา้นแก 'แกศึกษาวิทยา' ต.แก อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25135) 25135 เปล่ียนหลังคา ฝ้า เพดาน ทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นดู่ ต.หนองบวับาน อ.รัตนบรีุ จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25136) 25136 เปล่ียนหลังคา อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นหนองบวัทอง ต .หนองบวัทอง อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25137) 25137 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนโรงเรียนไตรคามวิทยา ต .เบดิ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25138) 25138 ปพูืน้กระเบือ้งโรงอาหารแบบองค์การโรงเรียนบา้นหนองอียอ ต .หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25139) 25139 เปล่ียนฝาผนังหอ้งเรียน ประตูบานทบึ  อาคารเรียนแบบ ป .1ฉโรงเรียนบา้นนานวน ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25140) 25140 เปล่ียนหลังคา ฝ้า เพดาน ทาสี อาคารหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นนายม (นิยมศึกษาวิทยา) ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 96,800                
 (25141) 25141 เปล่ียนประตู หน้าต่าง อาคารเรียนแบบ ป1.ฉ  เปล่ียนประตู หน้าต่าง หลังคา หอ้งส้วม 4 ทีน่ัง่โรงเรียนบา้น

สะทดื ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
100,000              

 (25142) 25142 เปล่ียนหลังคา  อาคารเรียน สปช. 202/26โรงเรียนบา้นม่วงหวาน ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25143) 25143 เปล่ียนหลังคาอาคารเอนกประสงค์  โรงอาหารโรงเรียนบา้นยาง ต .ยางสว่าง อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25144) 25144 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียน สปช .105/29โรงเรียนบา้นล้าเพญิ ต.กุดขาคีม อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25145) 25145 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นนาอุดม ต.ไผ่ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25146) 25146 เปล่ียนประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน หอ้งเรียน อาคารเรียน ป.1ฉโรงเรียนบา้นนาศรีสุข ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25147) 25147 เปล่ียนหลังคา ปพูืน้ ฝาผนัง ทาสี อาคารเรียน แบบ ป .1ฉ โรงเรียนบา้นแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) ต.แคน อ.สนม 

จ.สุรินทร์
150,000              

 (25148) 25148 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหอ้งเรียน  ทาสี กั้นหอ้ง ท้ากระดาษไวทบ์อร์ด  จ้านวน 15 หอ้งโรงเรียนรัตนวิทยาคม
 ต.รัตนบรีุ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25149) 25149 เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นหนองหนิ ต.ดอนแรด อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25150) 25150 ท้าร้ัวตาข่ายรอบหอ้งประชุม อาคาร สปช.104/29โรงเรียนบา้นทบัโพธิ์วิทยา ต.ทบัใหญ่ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25151) 25151 ติดต้ังหน้าต่างกระจกบานเล่ือน  และเหล็กดัดหน้าต่าง อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นหนองขุนศรี ต.แคน 

อ.สนม จ.สุรินทร์
150,000              

 (25152) 25152 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต .สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25153) 25153 ซ่อมแซมประตูเหล็กดัด  หน้าต่างเหล็กดัด  อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นทพัไทย ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 100,000              

 (25154) 25154 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียน แบบ สปช .105/26โรงเรียนบา้นจาน ต.ทบัใหญ่ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25155) 25155 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียน แบบ สปช. 201/26โรงเรียนบา้นหนองเทพ ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25156) 25156 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นเบดิ ต.เบดิ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              



     หนา้ที ่1059

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25157) 25157 ร้ือพืน้ไม้และเปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็ง  อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ เต้ียโรงเรียนสนมศึกษาคาร ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25158) 25158 เปล่ียนประตู  หน้าต่าง  อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นนาดี ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25159) 25159 ปพูืน้กระเบือ้ง  และท้าฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนบา้นอาเลา ต .หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 146,600              
 (25160) 25160 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในโรงเรียนโรงเรียนบา้นทบัน้อย ต .ทบัใหญ่ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25161) 25161 ซ่อมแซมผนัง โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง  หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นสร้างบก ต .หนองบวับาน อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25162) 25162 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ สร .216 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต.หนอง

หลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25163) 25163 เปล่ียนประตู  หน้าต่าง ทาสี อาคารเรียน แบบ สร.04โรงเรียนบา้นเหล่าม่วงโนนตาล ต.ธาตุ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              

 (25164) 25164 ทาสี ภายในและภายนอก อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช .202/26โรงเรียนบา้นส่ีเหล่ียม ต.ไผ่ อ.รัตนบรีุ จ.
สุรินทร์

100,000              

 (25165) 25165 ททาสีภายใน ภายนอก อาคารเอนกประสงค์ สปช .202/26โรงเรียนบา้นขะยูง ต.ยางสว่าง อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25166) 25166 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียน สปช.206/26โรงเรียนบา้นนาวอง ต.ไผ่ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 99,600                
 (25167) 25167 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองบวัน้อย ต .แก อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25168) 25168 เปล่ียนประตู หน้าต่าง อาคารเรียนแบบวันครูโรงเรียนบา้นไผ่ (วันครู 2503) ต.ไผ่ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25169) 25169 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นขาม ต .หนองบวับาน อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25170) 25170 ซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บา้นโกส้ม ต.น้้าเขียว อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 99,000                
 (25171) 25171 เปล่ียนฝ้า เพดาน ทาสี อาคารเรียนแบบ สร.04โรงเรียนบา้นก้านเหลือง ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25172) 25172 เปล่ียนหลังคา อาคารหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นผักไหม ต .โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 149,000              
 (25173) 25173 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีภายใน และภายนอก อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นน้้าค้า ต.ธาตุ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25174) 25174 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ สปช .105/29โรงเรียนบา้นหนองบวับาน ต.หนองบวับาน อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 200,000              

 (25175) 25175 ซ่อมแซม  เปล่ียนประตูบานทบึ อาคารเรียน  แบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นกาพระ ต.หวังัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25176) 25176 เปล่ียนหลังคา อาคาร สปช.202/2526โรงเรียนบา้นโนนจาน ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25177) 25177 เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็ง อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นโคกล่าม ต.หนองบวัทอง อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25178) 25178 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ

สปช.205โรงเรียนบา้นลุงปงุ ต.ทา่ตูม อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์
150,000              

 (25179) 25179 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง โรงเรียนบา้นโพนดวน ต .สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25180) 25180 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนไตรคามสามัคคี ต.บวัโคก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25181) 25181 เปล่ียนประตู หน้าต่าง ใส่เหล็กดัดในหอ้งเรียน และทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นคอนสวรรค์ ต.ไผ่ อ.รัตนบรีุ จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25182) 25182 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สร. 03โรงเรียนบา้นจันทร์งาม ต.บวัโคก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 91,500                
 (25183) 25183 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29โรงเรียนบา้นสะเอิง ต.โพนครก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25184) 25184 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นชายทุง่ ต .พรมเทพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25185) 25185 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 โรงเรียนบา้นหนองหว้า ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.

สุรินทร์
100,000              

 (25186) 25186 ปรับปรุวซ่อมแซมส้วม แบบ พ 601/25โรงเรียนบา้นโพนขวาว ต.โพนครก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25187) 25187 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นขี้เหล็ก ต.โพนครก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              



     หนา้ที ่1060

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25188) 25188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  และอาคารเรียน แบบ สปช .105/29  ขนาด 4 หอ้งเรียนโรงเรียนบา้น

โพนครก ต.โพนครก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์
150,000              

 (25189) 25189 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน แบบ 312โรงเรียนบา้นตระมูง ต.กระโพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25190) 25190 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นยางกระจับ ต .พรมเทพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25191) 25191 ทาสี ภายในและภายนอก อาคารเรียนแบบ ป .1ฉโรงเรียนบา้นแสนสุข ต.ยะวึก อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25192) 25192 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 โรงเรียนบา้นบวัโคก ต.บวัโคก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25193) 25193 ปพูืน้กระเบือ้ง และทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบา้นขุนหาญ ต .กระเบือ้ง อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25194) 25194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโพนทา ต .ทา่ตูม อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 99,900                
 (25195) 25195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นศาลา ต .กระโพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 99,200                
 (25196) 25196 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ ป .1ฉโรงเรียนบา้นกะทะ ต.เมืองบวั อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25197) 25197 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นยางบอ่อี ต .เมืองบวั อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25198) 25198 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน สร. 03  อาคารเรียนแบบ202/26, หอ้งสุขาแบบ สปช. 601/4/26

โรงเรียนบา้นนานวล ต.หนองเมธี อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์
150,000              

 (25199) 25199 เปล่ียนผนังไม้ตีซ้อนเกล็ด  อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ โรงเรียนบา้นโพธิ์หว้ย ต.เมืองบวั อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25200) 25200 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนสระขุดดงส้าราญวิทยา ต .สระขุด อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25201) 25201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 103โรงเรียนบา้นหนองไม้ถี่ ต.หนองเมธี อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25202) 25202 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน แบบ สปช.102โรงเรียนชุมชนบา้นซาด ต.เมืองบวั อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25203) 25203 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทา่ศิลา ต .เมืองแก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25204) 25204 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ต.ยะวึก อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25205) 25205 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ต.เมืองแก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25206) 25206 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นเมืองไผ่กระทม่ ต .เมืองบวั อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25207) 25207 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นเมืองแก ต.เมืองแก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25208) 25208 เปล่ียนพืน้อาคารเรียน  แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นต้ังใจ ต.สระขุด อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25209) 25209 เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคาร สปช.105/29 และอาคาร ป.1ฉโรงเรียนบา้นกระเบือ้ง ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบรีุ จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25210) 25210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/2529โรงเรียนบา้นพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บ้ารุง) ต.พรมเทพ อ.
ทา่ตูม จ.สุรินทร์

150,000              

 (25211) 25211 เปล่ียนประตู หน้าต่าง อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นอ้อตล่ิงชัน ต.สระขุด อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25212) 25212 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205/26โรงเรียนบา้นกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ต.กระโพ อ.ทา่

ตูม จ.สุรินทร์
150,000              

 (25213) 25213 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ ป .1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบา้นโพนม่วง ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25214) 25214 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตูเหล็กยืด อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26โรงเรียนบา้นระหาร ต.ชุมพลบรีุ อ.ชุม

พลบรีุ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25215) 25215 ทาสีภายใน ภายนอก หอ้งเรียน อาคารเรียนโรงเรียนบา้นชุมพลบรีุ ต .ชุมพลบรีุ อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25216) 25216 ปพูืน้กระเบือ้ง และทาสี อาคาร สปช .102/26โรงเรียนบา้นสวนหม่อน ต.ชุมพลบรีุ อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25217) 25217 เปล่ียนพืน้อาคารเรียน ป.1ฉโรงเรียนบา้นขามโพนทนั ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25218) 25218 ปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นหมากมี ่ต .ทา่ตูม อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25219) 25219 เปล่ียนหน้าต่าง อาคารเรียน ป.1ฉ และปรับปรุงระบบไฟฟา้ อาคารเรียน สปช .105/26โรงเรียนบา้นยางชุม ต.

ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์
100,000              

 (25220) 25220 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ สูง โรงเรียนบา้นบะ ต.บะ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              



     หนา้ที ่1061

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25221) 25221 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียน ป .1ฉ และอาคาร สปช.105โรงเรียนบา้นศรีณรงค์ ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25222) 25222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ  และอาคารเรียนแบบ 202/2526 โรงเรียนบา้นทพิย์นวด ต.นาหนอง
ไผ่ อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25223) 25223 เปล่ียนหลังคา และปพูืน้หอ้งเรียน 2 หอ้ง อาคารเรียน แบบ ป .1ฉโรงเรียนบา้นตึกชุม ต.ชุมพลบรีุ อ.ชุมพลบรีุ จ.
สุรินทร์

150,000              

 (25224) 25224 ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบา้นตาฮะ ต.ทุง่กุลา อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25225) 25225 เปล่ียนหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน แบบ ป .1ฉโรงเรียนบา้นหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25226) 25226 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นบวั ต .กระโพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              

 (25227) 25227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26โรงเรียนบา้นหนองบวัมิตรภาพที ่85 ต.หนองบวั อ.
ทา่ตูม จ.สุรินทร์

150,000              

 (25228) 25228 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน 1 หอ้ง ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีภายในภายนอก เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้น
หนองพมิาน ต.กระเบือ้ง อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์

100,000              

 (25229) 25229 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นน้้าอ้อม ต .ทุง่กุลา อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25230) 25230 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียน สปช.103/26โรงเรียนสามัคคีศึกษา ต.ยะวึก อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25231) 25231 ซ่อมแซมหอ้งส้วม  ,ทีป่ระกอบอาหาร, ทาสีร้ัว และปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นโรงเรียนบา้นเฉนียง ต.บะ อ.ทา่

ตูม จ.สุรินทร์
100,000              

 (25232) 25232 ท้ากันสาดใต้ถุน อาคารเรียน ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 100 เมตรโรงเรียนบา้นขวาวโค้ง ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบรีุ
 จ.สุรินทร์

150,000              

 (25233) 25233 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นตากลาง ต .กระโพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25234) 25234 ซ๋อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สร. 213โรงเรียนบา้นตานบ ต.ทุง่กุลา อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25235) 25235 ทาสี เปล่ียนประตู อาคารเรียน สปช.105/26 , อาคาร ป.1 ฉ เปล่ียนหลังคา ซ่อมแซมส้วมโรงเรียนบา้นส้าโรง ต.

ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25236) 25236 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบา้นตาทติย์ ต.กระโพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25237) 25237 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นปรีง ต.บะ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 147,000              
 (25238) 25238 เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียนโรงเรียนบา้นตลุง ต .หนองเรือ อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25239) 25239 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบา้นภดิูน ต.กระโพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25240) 25240 ซ๋อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26โรงเรียนบา้นธรรมษา ต.บวัโคก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25241) 25241 ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารเรียน สปช .105/29 3 หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นยางบอ่ภริมย์ ต .นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบรีุ จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25242) 25242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. โรงเรียนบา้นเหล่า ต.พรมเทพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25243) 25243 เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นยางขามเฒ่า ต .หนองเรือ อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              

 (25244) 25244 ซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นส้าโรง ต .โพนครก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25245) 25245 เปล่ียนหลังคา อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นม่วงน้อย ต.สระขุด อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25246) 25246 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นหนองแวง ต.เมืองแก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25247) 25247 เปล่ียนหลังคา ทาสี ประตู  ปพูืน้กระเบือ้ง อาคารประกอบ และหแ้งส้วมโรงเรียนบา้นขุนไชยทอง ต .หนองเรือ อ.

ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์
100,000              

 (25248) 25248 เปล่ียนหลังคา และเทพืน้คอนกรีต อาคารโรงอาหารโรงเรียนสนวนโคกเม็ก ต .ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 99,800                



     หนา้ที ่1062

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25249) 25249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  และอาคารเรียนแบบ สปช .103/2526โรงเรียนบา้นหนองคูน้อย ต.

เมืองแก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์
100,000              

 (25250) 25250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนระเวียง ต .ทุง่กุลา อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25251) 25251 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว  และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองคูใหญ่ ต .หนองเมธี อ.ทา่ตูม จ.

สุรินทร์
100,000              

 (25252) 25252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีภายในโรงเรียนบา้นบผุาง ต .หนองเมธี อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25253) 25253 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นบลัลังก์พงสวาย ต .ทา่ตูม อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25254) 25254 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาโรงเรียนโรงเรียนบา้นปราสาท ต .ทา่ตูม อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25255) 25255 ซ๋อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202โรงเรียนบา้นทุง่โก ต.หนองเมธี อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25256) 25256 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นพงิพวย ต.บวัโคก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25257) 25257 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหวัพ ีต .พรมเทพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25258) 25258 ซ๋อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นหนองอีด้า ต.กระโพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25259) 25259 ซ่อมแซมหอ้งพกัครู  หอ้ง ป .6โรงเรียนบา้นบอน ต.กระโพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25260) 25260 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉโรงเรียนบา้นม่วงมูล ต.หนองบวั อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25261) 25261 ซ๋อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/2529โรงเรียนบา้นปอหมัน ต.ทุง่กุลา อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25262) 25262 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นโคกกุง ต .กระโพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25263) 25263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26โรงเรียนบา้นโพนงอย ต.หนองบวั อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25264) 25264 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นสาโรช ต .พรมเทพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 96,900                
 (25265) 25265 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ โรงเรียนบา้นอาคุณ ต.กระโพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25266) 25266 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นกุดมะโน ต.โพนครก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25267) 25267 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สร 03โรงเรียนบา้นหนองตาด ต.เมืองแก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25268) 25268 ซ่อมแซมหอ้งเรียน ทาสีหอ้งเรียน โรงเรียนบา้นไกลเสนียด ต .หนองบวั อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25269) 25269 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองบงึ ต .กระโพ อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25270) 25270 ปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นโสมน ต .บวัโคก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25271) 25271 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน โรงเรียนบา้นโนนตาลหนามแทง่ ต .ไพรขลา อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25272) 25272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นหวันา ต .นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 146,300              
 (25273) 25273 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29โรงเรียนบา้นไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พทิยากูล) ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบรีุ จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25274) 25274 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบา้นดู่นาหนองไผ่ ต .นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25275) 25275 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นโนนสัง ต.เมืองบวั อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25276) 25276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมหลังคาเรียนโรงเรียนบา้นบตุาโสม ต .เมืองบวั อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25277) 25277 ซ๋อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.101/26โรงเรียนบา้นทพิย์เนตร ต.กระเบือ้ง อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25278) 25278 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26โรงเรียนบา้นโคกสูง ต.ชุมพลบรีุ อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25279) 25279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นง้ิว ต.ยะวึก อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25280) 25280 ปรับปรุงบริบทใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นหวันาค้า ต.กระเบือ้ง อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25281) 25281 ซ๋อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนโพนทองพทิยาคม ต.ชุมพลบรีุ อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 120,000              
 (25282) 25282 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นขี้เหล็กโนนจาน ต.ยะวึก อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25283) 25283 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วมโรงเรียนบา้นสร้างแก้ว ต .แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25284) 25284 อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2530 งานพืน้ ทาสี อาคารอเนกประสงค์ สปช.202 พ.ศ.2529 งานทาสีโรงเรียน

บา้นบอุันโนง ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
100,000              



     หนา้ที ่1063

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25285) 25285 อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานฝ้าเพดานและผนังโรงเรียนรัฐราษฎร์พฒันา ต .ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25286) 25286 อาคารเรียน สปช.105/29  งานพืน้โรงเรียนบา้นตะโนน ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25287) 25287 หอ้งเรียน อาคารเรียน ป.1 ซ พ.ศ.2517 งานประตู หน้าต่าง งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นน้อย ต .ตรวจ อ.ศรี

ณรงค์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25288) 25288 หอ้งเรียน อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง พ.ศ.2525 งานประตู หน้าต่าง  ทาสีโรงเรียนบา้นจบก ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.
สุรินทร์

100,000              

 (25289) 25289 หอ้งเรียน อาคารเรียน สปช .105/29 พ.ศ.2551 งานฝ้าเพดาน ฝานแผงกันสาดโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .คูตัน 
อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

150,000              

 (25290) 25290 อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง พ.ศ.2522 งานหลังคา ฝ้า หน้าต่าง ประตูโรงเรียนบา้นส้าโรง ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.
สุรินทร์

150,000              

 (25291) 25291 หอ้งเรียน อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง พ.ศ.2524 งานประตู งานหลังคา ทาสี  ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสกล ต .ตะเคียน 
อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

150,000              

 (25292) 25292 อาคารเรียน ป.1 ฉ พ.ศ.2523 งานหน้าต่างหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นศาลาสามัคคี ต .บา้นชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 200,000              
 (25293) 25293 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ จ้านวน 2 หอ้ง  งานพืน้ งานเปลียนประตู งานผนังโรงเรียนบา้นตาเตียว ต.ตาเบา อ.

ปราสาท จ.สุรินทร์
100,000              

 (25294) 25294 อาคาร ป.1 ฉ งานพืน้  หอ้งส้วม สปช .603/29  งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นอาวอก ต .ขอนแตก อ.สังขะ จ.
สุรินทร์

100,000              

 (25295) 25295 อาคาร ป.1 ฉ สร้าง พ.ศ.2524 ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโคกจ้าเริญ ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25296) 25296 อาคาร สปช.103/26 สร้าง พ.ศ.2546 งานทาสีฝ้า/ผนังหอ้ง งานปกูระเบือ้งพืน้หอ้ง เทปนูซีเมนต์ของชายคา 

อาคาร สปช.202/26 สร้าง พ.ศ.2528 งานซ่อมแซมเปล่ียนเบือ้ง เปล่ียนหน้าต่าง เปล่ียนประตู ซ่อมฝ้า/เพดาน 
ทาสีผนังโรงเรียนบา้นหลัก ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25297) 25297 อาคาร ป.1 ช ชั้นเดียวยกพืน้ เปล่ียนประตูและหน้าต่างโรงเรียนบา้นเชื้อเพลิง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25298) 25298 อาคาร สปช.105/29 งานโครงสร้าง งานพืน้  งานโครงหลังคา  งานกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นตาโมม ต .
สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25299) 25299 หอ้งเรียน อาคารเรียน สปช .105/29 ป ีพ.ศ.2541 งานหน้าต่าง ประตู อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  ป ีพ.ศ.2523 
งานฝ้าโรงเรียนประชาสามัคคี ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

150,000              

 (25300) 25300 อาคารเรียน สปช.105/26 งานร้ือถอน  งานซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโนนทอง ต .โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25301) 25301 อาคารเรียน ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูง งานซ่อมแซมประตู  งานซ่อมแซมหน้าต่าง โรงเรียนบา้นทพัทนั ต .ทพัทนั อ.สังขะ จ.
สุรินทร์

150,000              

 (25302) 25302 อาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 6 หอ้งเรียน พ.ศ.2526 งานร้ือถอน งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบา้นโคก
เพชร(เภดประชารัฐบ้ารุง) ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000              

 (25303) 25303 อาคารเรียน ป 1ฉ สูงขนาด 8 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ.2524
งานประตู  หน้าต่าง  รางน้้าโรงเรียนบา้นปราสาท ต .ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

100,000              

 (25304) 25304 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนเจริญ ต .ทพัทนั อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25305) 25305 อาคารเรียน ป.1 ฉ ขนาด 6 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ.2524 งานหลังคา  งานประตู - หน้าต่าง โรงเรียนบา้นโคก

สมอง ต.ส้าเภาลูน อ.บวัเชด จ.สุรินทร์
100,000              

 (25306) 25306 อาคารเรียน สปช.105/26 อาคารเรียน สปช.105/29  งานโครงเหล็กกันสาด งานทาสีกันสนิมโรงเรียนบา้นสน 
ต.สะเดา อ.บวัเชด จ.สุรินทร์

150,000              



     หนา้ที ่1064

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25307) 25307 อาคาร สปช.105/29 งานหลังคา งานรางรับน้้าฝนและทอ่รับน้้าฝน งานปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์ งานช่องลม 

งานกลอนอลูมิเนียม อาคารเรียนสร้างเอง ขนาด 3 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2545 งานหลังคาโรงเรียนบา้นก้าไสจาน
 ต.ทุง่มน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000              

 (25308) 25308 อาคารอเนกประสงค์ ปรับพืน้และฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาครอง ต .ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25309) 25309 อาคาร สปช.103/26 งานหลังคา  งานฝ้าเพดาน  งานทาสี  งานพืน้โรงเรียนบา้นจารย์ ต .โคกตะเคียน อ.กาบเชิง

 จ.สุรินทร์
150,000              

 (25310) 25310 อาคารอเนกประสงค์แบบ ก.ส.ช. สร้างเมือ่ พ.ศ.2524 งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นพนม ต .ประทดับ ุอ.
ปราสาท จ.สุรินทร์

100,000              

 (25311) 25311 อาคารเรียนอนุบาล(สร้างเอง)พ.ศ.2535 งานหลังคาโรงเรียนบา้นไทยสันติสุข ต.บกัได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25312) 25312 อาคารแบบ ป.1ฉ สูง งานประตู-หน้าต่าง  งานทาสีโรงเรียนบา้นเจริญสุข ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25313) 25313 อาคารถาวร แบบ สปช.103/26  สร้าง พ.ศ.2524 งานหลังคาโรงเรียนบา้นคลอง ต .ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25314) 25314 อาคารแบบ ป.1 ซ งานทาสี  ปรับปรุงสนามกีฬาลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นสองสะโกม ต .ไพล อ.

ปราสาท จ.สุรินทร์
150,000              

 (25315) 25315 อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง 3 หอ้ง สร้างเมือ่ พ .ศ.2523 งานหลังคาโรงเรียนบา้นละเอาะ ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.
สุรินทร์

150,000              

 (25316) 25316 อาคาเรียนแบบ สปช.105/29 งานปกูระเบือ้งพืน้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นรันเดง ต .โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.
สุรินทร์

150,000              

 (25317) 25317 อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การฯ งานปกูระเบือ้งพืน้อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นกูน ต .โคกสะอาด อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000              

 (25318) 25318 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้  อาคารแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้โรงเรียนบา้นสระทอง ต .แนงมุด อ.
กาบเชิง จ.สุรินทร์

150,000              

 (25319) 25319 อาคารเรียน  แบบ สปช.106/26 งานพืน้  อาคารเรียน แบบ ป .1 ฉ แผ่นเหล็กรีดลอดเคลือบอลูซิงค์ สกรูเกลียว
โรงเรียนบา้นจีกแดก ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

150,000              

 (25320) 25320 อาคารเรียน  แบบ สปช.103/26 งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์แบบกระทรวงกลาโหม งานพืน้โรงเรียนบา้นตา
ลวก ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

150,000              

 (25321) 25321 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานมุงหลังคา  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นศรีมงคล ต .ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25322) 25322 อาคารเรียน  แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ป ีพ.ศ.2530 งานพืน้  งานซ่อมหลังคาโรงเรียนบา้นโคกโบสถ์ ต .โคก

กลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
150,000              

 (25323) 25323 อาคารเรียน แบบ ป1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2526 ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นโคกกรม ต .จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.
สุรินทร์

150,000              

 (25324) 25324 อาคารเรียน สป.105/29 งานปพูืน้ประเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นแนงมุด ต .แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25325) 25325 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2530 งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ 312 งานพืน้

โรงเรียนบา้นสระแก้ว ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
150,000              

 (25326) 25326 อาคารเรียนแบบ สปช.102/2526  งานหลังคา โรงเรียนบา้นพะเนาว์ ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25327) 25327 อาคารเรียน ป.1 ฉ 4 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2517 งานประตู หน้าต่าง งานผนังโครงเคร่าไม้เนือ้แข็ง งานทาสี

โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
150,000              

 (25328) 25328 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานฝ้าเพดานและแผงบงัแดดโรงเรียนบา้นภมูินิยมพฒันา ต .ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25329) 25329 อาคาเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25330) 25330 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2556 ปรับปรุงซ่อมแซมกันสาดโรงเรียนบา้นศรีสวาย ต .จีกแดก 

อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
100,000              

 (25331) 25331 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นสะพานหนั ต.ทุง่มน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 100,000              



     หนา้ที ่1065

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25332) 25332 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ขนาดจ้านวน 4 หอ้งเรียน งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นลันแต้ ต .เทพรักษา อ.สังขะ จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25333) 25333 อาคารเรียน แบบป.1 ฉ สร้างพ.ศ.2520 งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นก็วล ต.หนองใหญ่ อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์

100,000              

 (25334) 25334 อาคารเรียนแบบ สร03 งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นศาลา ต .เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 100,000              

 (25335) 25335 อาคารเรียน  แบบ ป.1 ฉ สูง สร้าง พ.ศ.2522 งานพืน้ ประตู หน้าต่าง งานดินโรงเรียนบา้นสีโค ต.กังแอน อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์

100,000              

 (25336) 25336 อาคารเรีคยน สปช.102/26 งานประตู-หน้าต่าง  งานทาสีโรงเรียนบา้นโคลด ต .โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25337) 25337 อาคารเรียน ป.1ฉ เต้ีย งานทาสี  อาคารเรียน ป.1ฉ สูง งานปกูระเบือ้งอาคารโรงเรียนบา้นตาวัง ต .ตาวัง อ.

บวัเชด จ.สุรินทร์
150,000              

 (25338) 25338 อาคารเรียน ป.1 ฉ ขนาด 3 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ.2524 งานทาสีโรงเรียนบา้นล้าดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.ทมอ
 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

100,000              

 (25339) 25339 อาคารเรียน สปช.103/26 งานซ่อมแซมหลังคา โรงเรียนกันทราราม(นุน่ศึกษาคาร) ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท 
จ.สุรินทร์

150,000              

 (25340) 25340 อาคารเรียน แบบ สปช.105/2526  สร้าง พ.ศ.2527 งานหลังคา  โรงเรียนบา้นโคกบุ(บอนประชารัฐบ้ารุง) ต.
ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000              

 (25341) 25341 อาคารประกอบหอสมุด(สร้างเอง) งานพืน้  งานฝาผนังโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 ต.โคกสะอาด อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000              

 (25342) 25342 อาคาร สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนบา้นสวายซอ ต .โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25343) 25343 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปล่ียนฝาผนังแผ่นฝาไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นเตาแดก ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25344) 25344 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นปลัด ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25345) 25345 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสี โรงเรียนบา้นโคกรัมย์ ต.กระเทยีม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25346) 25346 อาคาเรียน สปช.105/29 งานหลังคาและแผ่นปดิข้างแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นโตงน้อย ต .ขอนแตก อ.สังขะ

 จ.สุรินทร์
150,000              

 (25347) 25347 อาคารเรียน แบบ ป.004 งานหลังคาโรงเรียนบา้นทมอ(เด่ือราษฎร์บ้ารุง) ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25348) 25348 อาคารเรียน ป.1ฉ งานผนัง  งานพืน้  งานฉาบปนูโรงเรียนบา้นอุโลก ต .บกัได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25349) 25349 ?อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ/2526 งานฝ้า เพดาน แผนบงัแดด งานพืน้  งานผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นกะดาด ต.โคกยาง

 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
150,000              

 (25350) 25350 อาคารอเนกประสงค์ สปช..203/26 สร้าง พ.ศ.2534 งานหลังคา งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ อาคารเรียนแบบ  
สปช.102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นกะเลงเวกทบัทมิสยาม ต .เทพรักษา อ.สังขะ 
จ.สุรินทร์

150,000              

 (25351) 25351 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานสี  งานรางน้้าโรงเรียนบา้นสวาย ต .ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25352) 25352 อาคารเรียน ป.1 ฉ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ

โรงเรียนบา้นถนนหกั(สุวรรณราษฎร์บ้ารุง) ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
100,000              

 (25353) 25353 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนอมรินทราวารี ต .โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25354) 25354 อาคารเรียน สปช.105/26 งานประตู อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นระมาดค้อ ต.

บวัเชด อ.บวัเชด จ.สุรินทร์
150,000              

 (25355) 25355 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน  งานพืน้ งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศโรงเรียน
บา้นบกัจรัง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

150,000              

 (25356) 25356 อาคารเรียน สปช.101 งานหลังคาโรงเรียนหวลถวิลวิทยา ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 100,000              



     หนา้ที ่1066

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25357) 25357 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานปรับปรุงพืน้กระเบีอ้งโรงเรียนบา้นบกัดอก ต .ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25358) 25358 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานประตู งานหน้าต่าง อาคารเรียน แบบ สร .01 งานประตู งานหน้าต่าง อาคารเรียน 

แบบ สปช 102/26 งานประตู  งานหน้าต่าง โรงเรียนบา้นมหาชัย ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
100,000              

 (25359) 25359 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/2526 ปกูระเบือ้งพืน้อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นสังขะ ต .สังขะ 
อ.สังขะ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25360) 25360 อาคารแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25361) 25361 อาคารแบบ ป.1 ฉ หอ้งพเิศษ (หอ้งคอมพวิเตอร์) ซ่อมแซมฝ้าเพดานหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนจัดสรรทีดิ่น

สงเคราะห ์ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
100,000              

 (25362) 25362 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 สร้าง พ.ศ.2528 งานหลังคา โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ต.บา้นไทร อ.ปราสาท
 จ.สุรินทร์

150,000              

 (25363) 25363 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นช้าเบง ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25364) 25364 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2540 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองโจงโลง ต.ตาวัง อ.

บวัเชด จ.สุรินทร์
150,000              

 (25365) 25365 อาคารแบบ ป.1ฉ สูง เปล่ียนกระดานพืน้อาคารโรงเรียนบา้นแสนกาง ต .พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25366) 25366 อาคารเรียน  แบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2532 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 ต.บกัได

 อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
150,000              

 (25367) 25367 อาคารเรียน ป.1ฉ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานหอ้งพเิศษ(หอ้งคอมพวิเตอร์)โรงเรียนบา้นไทยสมบรูณ์(กรป.กลาง
อุทศิ) ต.บา้นชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

100,000              

 (25368) 25368 อาคารเรียนแบบ ป.103 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโอทะลัน ต.จรัส อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25369) 25369 อาคารประกอบ ป.1 ฉ สูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นเกษตรถาวร ต .ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25370) 25370 อาคารเรียนแบบ สปช.105/2526 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นออดราษฎร์สามัคคี ต .บวัเชด อ.บวัเชด จ.

สุรินทร์
100,000              

 (25371) 25371 อาคารเรียนแบบ ป.1 ช สร้าง พ.ศ.2517 งานหลังคาโรงเรียนแสงทองสมบรูณ์วิทยา ต .ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 100,000              

 (25372) 25372 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานร้ือถอน  งานกระดานฝา  งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นตายัวะ ต.โคก
สะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

100,000              

 (25373) 25373 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบวัเชด ต.บวัเชด อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25374) 25374 อาคารเรียนแบบ  สปช.105/29 งานซ่อมแซมประตู งานเหล็กดัด ประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นลังโกม 

ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
150,000              

 (25375) 25375 อาคารเรียนแบบ สปช.105/2529 งานร้ือถอน งานหลังคา งานฝ้า งานพืน้โรงเรียนบา้นจารย์ ต .บา้นจารย์ 
อ.สังขะ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25376) 25376 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้าง พ.ศ.2520 งานฝาผนัง  อาคารเรียน สปช .106/26 สร้าง พ.ศ.2526 งานหลังคา
โรงเรียนบา้นไทร ต.บา้นไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000              

 (25377) 25377 อาคารเรียนแบบ  สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2530 งานพืน้ งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นตาคง ต .ตาคง อ.สังขะ 
จ.สุรินทร์

150,000              

 (25378) 25378 ?อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 สร้าง พ.ศ.2527 งานหลังคา  อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 สร้าง พ.ศ.2527 
ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ลานกีฬาอเนกประสงค์ สร้าง พ .ศ. 2540 งานพืน้โรงเรียนบา้นโพนทอง ต.ด่าน อ.กาบเชิง 
จ.สุรินทร์

150,000              

 (25379) 25379 อาคารเรียน  แบบ ป.1 ฉ สร้าง พ.ศ.2524 งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา  งานร้ือถอนโรงเรียนบา้นหว้ยปนู ต .ตา
คง อ.สังขะ จ.สุรินทร์

100,000              



     หนา้ที ่1067

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25380) 25380 อาคารเรียน สปช. 105/29 ขนาดหอ้งเรียน สร้าง พ .ศ.2546 งานประตู งานหน้าต่าง งานช่อมลม งานสีโรงเรียน

บา้นตะคร้อ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
100,000              

 (25381) 25381 อาคารเรียนแบบ สปช.105/28 งานฝ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ อาคารเรียน สปช.104 งานประตู-
หน้าต่างโรงเรียนบา้นละลมระไซ ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000              

 (25382) 25382 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ อาคาร 1 งานเสาโรงเรียนบา้นสะเดา ต.สะเดา อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25383) 25383 อาคารเรียน สปช 103/26 พ.ศ.2535 งานเปล่ียนฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นเกาะแจนแวน ต.แจนแวน อ.

ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25384) 25384 อาคารเรียนแบบ สปช.2/2528 สร้างเมือ่ พ.ศ.2536 ขนาด 12 หอ้งเรียน งานพืน้โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที ่190
 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

200,000              

 (25385) 25385 อาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2513 งานมุงหลังคาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 ต.แนงมุด อ.กาบ
เชิง จ.สุรินทร์

150,000              

 (25386) 25386 อาคารเรียน สปช.105/29 งานผ้าเพดาน งานประตู  อาคารเรียน สปช.103/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นเกาะ
ตรวจ ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25387) 25387 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นแดง ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25388) 25388 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนบา้นพลวง(พรหมบ้ารุงราษฎร์) ต.บา้นพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25389) 25389 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นจรัส ต.จรัส อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25390) 25390 อาคารเรียน สปช.105/29 งานซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ต.ประทดับ ุอ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25391) 25391 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สูง เปล่ียนฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์และทาสี เปล่ียนหลังคาโรงเรียนดมวิทยาคาร ต.ดม 

อ.สังขะ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25392) 25392 อาคารเรียน สปช.103/26 งานร้ือถอนพืน้ไม้ปาเก้ งานพืน้ งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นสะแร ต .อาโพน อ.บวัเชด
 จ.สุรินทร์

150,000              

 (25393) 25393 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25394) 25394 อาคารเรียนแบบ สปช.105/2526 งานหลังคาโรงเรียนปราสาทศึกษาคาร ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 200,000              
 (25395) 25395 อาคาเรียนแบบ สปช.105/29 งานกันสาด  งานพืน้โรงเรียนบา้นล้าหาด ต .ทพัทนั อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25396) 25396 อาคารเรียน ป.1ฉ ,อาคารเรียน ป.1ซ, อาคารเรียน สปช.2/28 งานพืน้ งานรางน้้าโรงเรียนปราสาท ต .กังแอน อ.

ปราสาท จ.สุรินทร์
150,000              

 (25397) 25397 โรงอาหาร เปล่ียนโครงหลังคา ทาสี โรงเรียนบา้นกระวัน ต .หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25398) 25398 บา้นพกัครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานร้ือถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานฝาผนังไม้พร้อมเคร่า งาน

พืน้ไม้เนือ้แข็ง งานประตูหน้าต่าง งานบนัได งานหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนบา้นกาบกระบอื ต .โคกสะอาด อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000              

 (25399) 25399 อาคารอเนกประสงค์  งานหลังคา   งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสมุด ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25400) 25400 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานต่อเติมกันสาด ซ่อมแซมหอ้งสมุด ผนังไม้โรงเรียนบา้นส้าเภาลูน ต.ส้าเภาลูน

 อ.บวัเชด จ.สุรินทร์
150,000              

 (25401) 25401 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคา เชิงชาย โรงเรียนบา้นเสกกอง ต .หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25402) 25402 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ รางน้้าฝน โรงเรียนบา้นอ้าปลึกง ต .บา้นพลวง อ.ปราสาท 

จ.สุรินทร์
150,000              

 (25403) 25403 อาคารเรียน ป.02 งาานหลังคา อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคาโรงเรียนบา้นอาโพน ต .อาโพน อ.บวัเชด จ.
สุรินทร์

150,000              

 (25404) 25404 บา้นพกัครูแบบองค์การบริหาร สร้างป ีพ .ศ.2520 งานมุงหลังคา บา้นพกัครู สปช.301/2526 สร้างป ีพ.ศ.2526 
งานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นหนองโยโคกปดื ต .คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

150,000              



     หนา้ที ่1068

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25405) 25405 อาคารไม้ชั้นเดียวยกพืน้ทรงปัน้หยา(แบบสร้างเอง) สร้างป ีพ.ศ.2523 งานโครงหลังคาและหลังคาโรงเรียนบา้นคู

ขาด ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25406) 25406 อาคารเรียน สปช.105/29 งานประตู หลังคา ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นขนาดมอญ ต .ตาตุม อ.สังขะ จ.
สุรินทร์

200,000              

 (25407) 25407 ศาลาอเนกประสงค์ เหล็กดัดโรงเรียนบา้นล้าพกุ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25408) 25408 อาคารเรียน kfc  สร้าง ป ีพ.ศ.2545 งานหลังคา ประตู โรงเรียนบา้นศรีนวล ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25409) 25409 อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2541 งานพืน้ผิวปกูระเบือ้ง อาคารเรียนแบบ ป .1ฉ งานปพูืน้กระเบือ้ง งานประตู

  อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2548 งานประตู โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25410) 25410 อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคา ฝ้า พืน้ ผนัง ประตู หน้าต่าง ช่องแสง  ทาสี ส้วม  งานเดนทอ่น้้าดีและทอ่
โสโครกโรงเรียนหนองโสนวิทยา ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25411) 25411 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโดง ต .สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25412) 25412 อาคารโรงอาหาร พ.ศ.2528 งานพืน้โรงเรียนไพลศึกษาคาร ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25413) 25413 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นทุง่มน(ริมราษฎร์นุสรณ์) ต.ทุง่มน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25414) 25414 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สร้างป ีพ.ศ.2521 งานหลังคาและช่องลมโรงเรียนบา้นจีกแดก ต .โชคนาสาม อ.ปราสาท 

จ.สุรินทร์
100,000              

 (25415) 25415 อาคารเรียน สปช.102/26  งานหลังคาโรงเรียนไพลอ้านวยวิทย์ ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25416) 25416 อาคารเรียน ป.1ฉ สร้างป ีพ.ศ.2524 งานกันสาด  งานพืน้โรงเรียนบา้นตะเคียน ต .ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25417) 25417 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา บานเกล็ดโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25418) 25418 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2536 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนราษฎร์พฒันา ต.พระแก้ว 

อ.สังขะ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25419) 25419 อาคารเรียน  สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกล้วย ต .ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25420) 25420 อาคารเรียน สปช.103/26 งานพืน้ คศล. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนจตุคามวิทยา ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25421) 25421 อาคารเรียน สปช.102/26 พ.ศ.2526 รางน้้าฝน  ปพูืน้กรเะเเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโพธิ์กอง ต .เชื้อเพลิง อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000              

 (25422) 25422 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบา้นจบก ต .ตาวัง อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25423) 25423 อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง  งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองหว้า ต .ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25424) 25424 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้างป ีพ.ศ.2526 งานประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นพรหมสะอาด ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.

สุรินทร์
100,000              

 (25425) 25425 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโชค ต .จรัส อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25426) 25426 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเต้ีย พ.ศ.2520  งานหลังคา เชิงชายโรงเรียนบา้นท้านบ ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25427) 25427 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ต .โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25428) 25428 อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2541 งานหลังคา รางน้้า ฝ้า อาคารเรียน สปช .105/29 พ.ศ.2526 งานหลังคา 

รางน้้า ฝ้าโรงเรียนบา้นฉลีก ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25429) 25429 อาคารเรียน สปช.105/26 งานฝ้า เคร่าวโรงเรียนบา้นปวงตึก ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25430) 25430 อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคา แผงลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนบา้นตาแตรวทพัดัด ต .ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 200,000              

 (25431) 25431 อาคารเรียน สปช.105/26 พ.ศ.2526 งานหลังคาโรงเรียนมหาราช ๔ ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              



     หนา้ที ่1069

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25432) 25432 อาคารเรียน สปช.103/26 งานพืน้ คสล. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน ป .1 ฉ ทาสีโรงเรียนบา้นช้าสมิง ต.

บา้นชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25433) 25433 อาคารเรียน ป.1 ซ ฝาไม้ ช่องลมโรงเรียนบา้นกะป ูต .ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25434) 25434 อาคารเรียน สปช.105/26 พ.ศ.2527 งานประตู หน้าต่าง ฝ้า ทาสีโรงเรียนบา้นรุน ต.บกัได อ.พนมดงรัก จ.

สุรินทร์
200,000              

 (25435) 25435 อาคารเรียน สปช.105/29 พศ.2534 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียน สปช .105/29 พ.ศ.2538 ปพูืน้กระเบือ้ง
เคลือบโรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ต.จรัส อ.บวัเชด จ.สุรินทร์

150,000              

 (25436) 25436 อาคารเรียน สปช.103/26 หลังคา ไม้มอบฝ้า รางน้้าฝน โรงเรียนบา้นถนน ต .กระเทยีม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25437) 25437 อาคารเรียนช่างกลปทมุวันอนุสรณ์ 27 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ ต.ขอนแตก อ.สังขะ

 จ.สุรินทร์
100,000              

 (25438) 25438 อาคารเรียน สปช.105/29 งานประตู  ฝ้า ไม้เชิงชาย รางน้้าฝนโรงเรียนบา้นนา ต .ตาวัง อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25439) 25439 อาคารเรียนแบบ สร้างเอง พ.ศ.2532 งานหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบา้นตราด ต .หนองแวง อ.

ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
100,000              

 (25440) 25440 สปช.105/26 อาคารเรียน ฝ้า ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นโพนชาย ต .บา้นชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25441) 25441 อาคารเรียน ป.1 ฉ เชิงชายไม้ กันสาด โรงเรียนบา้นล้าดวนพฒันา ต.บา้นไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25442) 25442 อาคารเรียน งานพืน้ สนามเด็กเล่น งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนสบาย ต .กระเทยีม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25443) 25443 อาคารเรียน สปช.2/28 ทาสีโรงเรียนสังขะวิทยาคม ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 200,000              
 (25444) 25444 ส้วม สปช.601/26 พศ.2542 งานหลงคา ผนัง ประตู ทาสีสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นขยูงทองยางภริมย์ ต .ศรีสุข อ.

ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
100,000              

 (25445) 25445 ส้วม สปช.601/26 จ้านวน 3 หลัง งานประตู หลังคา เดินทอ่น้้าดี  อ่างล้างหน้า ทาสีโรงเรียนบา้นโคกทม ต .โคก
ยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000              

 (25446) 25446 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) งานพืน้ ทาสี ส้วม 2 หลัง งานผนัง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ประตู สุขภณัฑ์
โรงเรียนบา้นร่มเย็น ต.ทพัทนั อ.สังขะ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25447) 25447 ส้วม สปช.601/26 พ.ศ.2547 งานสุภขภณัฑ์ ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ผนัง ประตู อ่างล้างหน้าโรงเรียนบา้น
หนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

100,000              

 (25448) 25448 บา้นพกัครู สปช.303/28 งานหลังคา แป ฝ้า ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดง
รัก จ.สุรินทร์

200,000              

 (25449) 25449 ส้วม สปช.601/26 พ.ศ.2533 งานหลังคา ประตู ทาสี งานสุขภณัฑ์ เดินทอ่โสโครก งานพืน้ ปพูืน้ประเบือ้ง
เคลือบโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000              

 (25450) 25450 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 พ.ศ.2536 งานหลังคา ประตู หน้าต่าง ทาสี ฝ้า แผงกันแดดโรงเรียนสตรี
วิทยาสมาคม ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

100,000              

 (25451) 25451 บา้นพกัครูแบบองค์การ  พ.ศ.2524  งานหลังคา ฝาไม้ โรงเรียนเรืองเจริญพฒันา ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25452) 25452 บา้นพกัครู แบบองค์การพ.ศ.2519  งานหน้าต่าง ฝา พืน้ ประตู โรงเรียนบา้นหว้ยสิงห ์ต .ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 100,000              

 (25453) 25453 บา้นพกัครู งานหลังคา ฝ้า โรงเรียนบา้นกระสัง ต .พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25454) 25454 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ คสล. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นราวนคร ต .คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25455) 25455 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ งานพืน้ ผนัง หลังคา ประตู หน้าต่าง เสาตอม่อโรงเรียนบา้นโชคนาสาม ต .

โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
150,000              

 (25456) 25456 โรงอาหารแบบสร้างเอง งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเจ้าคุณ ต .โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25457) 25457 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง พ.ศ.2557 งานหลังคา โรงเรียนบา้นโคกไทร ต .บา้นจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              



     หนา้ที ่1070

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25458) 25458 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202 พ.ศ.2530  ฝ้า ทาสี ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นกุง ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25459) 25459 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201 พ.ศ.2526  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นตาเมียง ต .ตาเมียง อ.พนมดงรัก 
จ.สุรินทร์

150,000              

 (25460) 25460 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 พศ.2528 งานฝ้า กันสาดโรงเรียนบา้นสวาท ต.ส้าเภาลูน อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ 100,000              

 (25461) 25461 อาคารอเนกประสงค์ (อาคารหอ้งสมุด) งานฝ้า ผนัง ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นหนองหร่ี ต.ทุง่มน อ.ปราสาท จ.
สุรินทร์

150,000              

 (25462) 25462 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานหลังคา พืน้ ผนัง ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นแยงมิตรภาพที ่146 ต.กระเทยีม
 อ.สังขะ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25463) 25463 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 พ.ศ.2531 งานพืน้ ผนัง ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นปราสาทเบง ต .
กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

150,000              

 (25464) 25464 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 พศ.2524 งานหลังคา โรงเรียนบา้นไทยเดิม ต.ส้าเภาลูน อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25465) 25465 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นกระเทยีม (ราษฎร์วิทยาคม) ต.กระเทยีม อ.สังขะ จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25466) 25466 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) พศ.2538 งานหลังคา โรงเรียนบา้นหนองเหล็ก(กองทพับกอุปถัมภ์) ต.ตาวัง อ.
บวัเชด จ.สุรินทร์

100,000              

 (25467) 25467 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ สร้างป ีพ .ศ.2523 งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นพระแก้ว ต.พระแก้ว 
อ.สังขะ จ.สุรินทร์

200,000              

 (25468) 25468 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ คสล. ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองจูบ ต .ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 100,000              

 (25469) 25469 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานพืน้ ประตู หลังคาโรงเรียนบา้นโพธิ์ ต.บา้นจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25470) 25470 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ ป ีพ .ศ.2524 งานหลังคา โรงเรียนบา้นโนนสังข์ ต.บวัเชด อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25471) 25471 บา้นพกัครู งานหลังคา พืน้ ผนัง ประตู ทาสีโรงเรียนสหมิตรวิทยา ต .สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25472) 25472 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานผนัง ประตู หน้าต่าง ลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นจังเอิล ต .สะกาด อ.สังขะ จ.

สุรินทร์
100,000              

 (25473) 25473 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ผนัง แผงลวดตาช่ายโรงเรียนบา้นส้าโรง (บางมด 2514) 
ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000              

 (25474) 25474 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 พ.ศ.2528  งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบา้นตาเบา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.
สุรินทร์

150,000              

 (25475) 25475 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 งานพืน้
โรงเรียนบา้นมะเมียง ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000              

 (25476) 25476 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26   งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนสหราษฎร์วิทยา ต .กระเทยีม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25477) 25477 ?อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ลานกีฬาอเนกประสงค์ พืน้ คสล .
โรงเรียนบา้นตอกตรา ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์

150,000              

 (25478) 25478 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังปลัด ต .ทพัทนั อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25479) 25479 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26  พ.ศ.2529 งานหลังคา ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นสนบ ต.ดม อ.สังขะ จ.

สุรินทร์
150,000              

 (25480) 25480 อาคารอเนกประงค์(โรงอาหาร) งานพืน้ คสล.โรงเรียนบา้นโชค ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              



     หนา้ที ่1071

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25481) 25481 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) พ.ศ.2549 งานหลังคาโรงเรียนบา้นตาวร ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              

 (25482) 25482 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นตาพราม ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25483) 25483 อาคารอเนกประสงค์หอประชุม 100/27 งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียนบา้นทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ต.ปราสาท

ทนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
150,000              

 (25484) 25484 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานหลังคา อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ งานหลังคาโรงเรียนบา้น
โนนสวรรค์ ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

150,000              

 (25485) 25485 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 พ.ศ.2529 งานหลังคา ประตู หน้าต่าง ทาสี มุง้ลวดโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ปราสาท 1 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

100,000              

 (25486) 25486 อาคารอเนกประสงค์ 312/26 พ.ศ.2523 งานพืน้ คสล. งานหลังคาโรงเรียนบา้นโสน ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.
สุรินทร์

150,000              

 (25487) 25487 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ งานหลังคาโรงเรียนบา้นเสรียง ต .ทพัทนั อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25488) 25488 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นสนวน ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25489) 25489 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม พืน้ คสล. ระบบระบายน้้า โรงเรียนบา้นตาเสาะ ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25490) 25490 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นคะนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25491) 25491 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นละมงค์ ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25492) 25492 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25493) 25493 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นโคกตะเคียน ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25494) 25494 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นคูตัน ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25495) 25495 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นตรวจ ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 200,000              
 (25496) 25496 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.โรงเรียนบา้นอังกอล ต.บา้นจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25497) 25497 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นกู่ ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25498) 25498 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นจรูกแขวะ ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25499) 25499 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นเถกิง ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25500) 25500 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงโรงเรียนบา้นบวัขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.บวัเชด อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25501) 25501 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นอ้าปลึ ต.บกัได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25502) 25502 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นไทยนิยมพฒันา ต.บกัได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25503) 25503 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นโนนทอง ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25504) 25504 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นด่าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 200,000              
 (25505) 25505 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคา เสา  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นยาง (สารกิจราษฎร์วิทยา)

 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
150,000              

 (25506) 25506 ปรับปรงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นถนนชัย ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25507) 25507 อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2535  งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ งานกันสาด โรงเรียนบา้นโจรก ต .ด่าน. อ.

กาบเชิง จ.สุรินทร์
150,000              

 (25508) 25508 อาคารเรียน ป.1 ฉ หลังคาโรงเรียนบา้นหนองยาว ต .สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25509) 25509 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นสะกาด ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25510) 25510 บา้นพกัครู งานหลังคา ฝา เสา พืน้ ประตู  งานสุขภณัฑ์ส้วมในบา้นพกัครู  ทาสีโรงเรียนบา้นหนองขี้เหล็ก ต .พระ

แก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
150,000              

 (25511) 25511 อาคารเรียน ป.1 ฉ  งานพืน้โรงเรียนบา้นเลิศอรุณ ต .ทพัทนั อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25512) 25512 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห ์ต .สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 100,000              
 (25513) 25513 อาคารเรียน ป.1ฉ  งานพืน้ ประตู  หน้าต่างโรงเรียนบา้นณรงค์ ต .ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 150,000              



     หนา้ที ่1072

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25514) 25514 อาคารเรียน ป.1ฉ งานพืน้โรงเรียนบา้นตานี ต .ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25515) 25515 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบา้นขอนแตก ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25516) 25516 อาคารอเนกประสงค์  งานหลังคา โรงเรียนบา้นพนมดิน ต .ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 150,000              
 (25517) 25517 อาคารส้านักงานเขตพืน้ที ่ทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถโรงเรียนสพป .สุรินทร์ เขต 3 ต.กังแอน อ.ปราสาท 

จ.สุรินทร์
300,000              

 (25518) 25518 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ 
ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคา ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นเมืองหมี "พรหมวิทยา" ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย

100,000              

 (25519) 25519 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ
เปล่ียนฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ ทาสีน้้ามันโรงเรียนชุมชนบา้นหม้อ ต.บา้นหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

150,000              

 (25520) 25520 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งสมุด)
ร้ือถอนผนังก่ออิฐฉาบปนู ปกูระเบือ้ง ฝ้าแผ่นเรียบ ก่อและฉาบผนัง หน้าต่างบานทบึไม้เนือ้แข็ง กรอบบานหน้า
นต่างไม้เนือ้งแข็ง โรงเรียนบา้นม่วง ต.บา้นม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย

150,000              

 (25521) 25521 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเทพประทบั ต .นาง้ิว อ.สังคม จ.หนองคาย 150,000              
 (25522) 25522 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร (กรมสามัญศึกษา)

ปพูืน้กระเบือ้ง ซ่อมแซมประตูไม้ ทาสีโรงเรียนบา้นดงเจริญ ต .หนิโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
100,000              

 (25523) 25523 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัว 
งานร้ือถอนร้ัวลวดหนาม ซอมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นหนองผือ ต .โคกคอน อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย

100,000              

 (25524) 25524 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ
ร้ือสังกะสีมุงหลังคา ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นนาน้้าพาย ต.หนองนาง อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย

100,000              

 (25525) 25525 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ก่อสร้างร้ังมาตรฐานแบบโปร่ง สพฐ.โรงเรียนบา้นปากโสม ต.ผาต้ัง อ.สังคม จ.หนองคาย 100,000              
 (25526) 25526 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การฯ ร้ือถอนกระเบือ้งมุงหลังคา ปกูรเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนอนุบาลอรุณ

รังษ ีต.โพธิ์ชีย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
100,000              

 (25527) 25527 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ปกูระเบือ้ง ก่อผนัง เปล่ียนประตู ซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วม
โรงเรียนบา้นโคกก่อง ต.พระธาตุบงัพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25528) 25528 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ เปล่ียนหลังคาเมทลัชีสโรงเรียนบา้นศูนย์กลาง ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก
 จ.หนองคาย

100,000              

 (25529) 25529 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ยกพืน้ เทพืน้ปนูส้าเร็จ ปกูระเบือ้ง โรงเรียนพฒันาค้าแก้ว ต .บา้นหม้อ อ.
ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

100,000              

 (25530) 25530 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 อาคาร ป.1ฉ ปรับปรุงพืน้ทีใ่ต้ถุนอาคาร เทปนูปรับระดับ
พืน้ผิว รางระบายน้้าโรงเรียนพระพทุธบาทเทสรังสีวิทยา ต.พระะพทุธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

150,000              

 (25531) 25531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นผาต้ัง ต .ผาต้ัง อ.สังคม จ.หนองคาย 150,000              

 (25532) 25532 ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียนแบบ 105/29 ปรับปรุงโครงสร้างกันสาดหลังคาโรงเรียนบา้นโนนสง่า ต .พานพร้าว 
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

150,000              

 (25533) 25533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองหมืน่ ต .ค่ายบกหวาน อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25534) 25534 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ  ร้ือฝ้าเพดาน ติดฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นดงบงั ต.หนองปลาปาก 
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

100,000              

 (25535) 25535 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ร้ือถอนวัสดุหลังคา มุงหลังคาโรงเรียนสีกายวิทยาคม ต.สีกาย อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย

100,000              



     หนา้ที ่1073

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25536) 25536 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังยาง ต .วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 100,000              

 (25537) 25537 ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นดงต้อง ต.ผาต้ัง อ.สังคม จ.
หนองคาย

100,000              

 (25538) 25538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ หอ้งสมุด ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองปลาปากจ้าปาทอง ต .หนองปลา
ปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

100,000              

 (25539) 25539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 203/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ประตูม้วนโรงเรียนบา้นกวดโคกสว่าง ต .นาข่า อ.
ทา่บอ่ จ.หนองคาย

150,000              

 (25540) 25540 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปพูืน้กระเบือ้งใต้ถุนอาคารโรงเรียนบา้นหวัทราย ต .พานพร้าว อ.ศรี
เชียงใหม่ จ.หนองคาย

100,000              

 (25541) 25541 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟตุบอล ปรับระดับถมดินโรงเรียนบา้นพร้าวใต้เจริญสุข ต.หนิโงม อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย

100,000              

 (25542) 25542 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นน้้าทอน ต .ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.
หนองคาย

100,000              

 (25543) 25543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเมืองบาง ต .วัดธาตุ อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย

150,000              

 (25544) 25544 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.014(องค์การ) เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหงส์ทองสามขา ต.กองนาง อ.ทา่
บอ่ จ.หนองคาย

100,000              

 (25545) 25545 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนอนุบาลกองนาง ต.กองนาง อ.ทา่บอ่ จ.
หนองคาย

100,000              

 (25546) 25546 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 100,000              
 (25547) 25547 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.2 ฉ (2552) เปล่ียนหลังคา ประตูโรงเรียนบา้นนาบง ต.กองนาง อ.ทา่บอ่ จ.

หนองคาย
100,000              

 (25548) 25548 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นดงนาค้า ต .หนองนาง อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย 100,000              

 (25549) 25549 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมแซมหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นพานพร้าว ต .พานพร้าว อ.
ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

100,000              

 (25550) 25550 ปรับปรุงซ่อแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปล่ียนหลังคา หอ้งน้้า ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นปา่สัก ต .
บา้นหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

100,000              

 (25551) 25551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 015 ร้ือฝาผนัง เปล่ียนฝาโรงเรียนธนากรสงเคราะห ์ต .หนองกอมเกาะ อ.
เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

150,000              

 (25552) 25552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนประตู ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกส้าราญ ต .ค่ายบกหวาน อ.
เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25553) 25553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบองค์การฯ ร้ือฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนาด คุรุราษฎร์อุทศิ ต .โพธิ์
ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25554) 25554 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ ปรับพืน้เทซีเมนต์ส้าเร็จโรงเรียนบา้นหนองเด่ิน ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย

150,000              

 (25555) 25555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นเทวีดอนขม ต .บา้นเด่ือ อ.ทา่บอ่ จ.
หนองคาย

100,000              

 (25556) 25556 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนราษฎร์นุเคราะห ์ต .พระธาตุบงัพวน อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย

150,000              



     หนา้ที ่1074

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25557) 25557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปล่ียนฝา ประตูกระจกโรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา ต.บา้นว่าน อ.ทา่บอ่ จ.

หนองคาย
150,000              

 (25558) 25558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด ซ่อมเปล่ียนหลังคา ทาสี เปล่ียนประตู มุง้ลวดโรงเรียนหนองแดงสร้างประทาย
พฒันา ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25559) 25559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ อาคารแบบ สปช . 202/26 ซ่อมเปล่ียนหลังคากระเบือ้งโรงเรียนฉันทนา
วัณรถ ต.บา้นฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย

100,000              

 (25560) 25560 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนส้านักงานสลากกินแบง่ที ่75 ต.พานพร้าว 
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

100,000              

 (25561) 25561 ปรับปรุงพืน้หน้าเสาธงโรงเรียนบา้นฟา้ประทาน ต .สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 100,000              
 (25562) 25562 ปรับปรุงซ่อมแซมแบบองค์การ ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.

หนองคาย
150,000              

 (25563) 25563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร(กรมสามัญ) ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นทา่ส้าราญ ต.น้้าโมง อ.ทา่บอ่ 
จ.หนองคาย

150,000              

 (25564) 25564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา ต .พระธาตุบงั
พวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25565) 25565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา ต.หาดค้า อ.เมืองหนองคาย
 จ.หนองคาย

150,000              

 (25566) 25566 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นจอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 100,000              
 (25567) 25567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้งโรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง

หนองคาย จ.หนองคาย
150,000              

 (25568) 25568 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนหวัหาดวิทยา ต.บา้นเด่ือ อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย

150,000              

 (25569) 25569 ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนราษฎร์สามัคคี ต.หนองนาง อ.ทา่บอ่ จ.
หนองคาย

100,000              

 (25570) 25570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปล่ียนผนังโรงเรียนบา้นไทยสามัคคี ต.หนองปลาปาก อ.ศรี
เชียงใหม่ จ.หนองคาย

100,000              

 (25571) 25571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การฯ ร้ือทบุถังน้้า ผนังหอ้งเรียน ซ่อมเปล่ียนเสา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา 
ผนังหอ้งเรียน ประตู ทาสีโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา ต.สองหอ้ง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

150,000              

 (25572) 25572 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนแดง ต.บา้นฝาง อ.สระใคร จ.
หนองคาย

100,000              

 (25573) 25573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบองค์การฯ (หอ้งสมุด) เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสี เปล่ียนฝ้าโรงเรียนบา้นแสนสุข 
ต.บา้นว่าน อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย

100,000              

 (25574) 25574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ก่อผนัง เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนหนองผือวิทยาคม ต.พระธาตุบงั
พวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25575) 25575 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู ร้ือหลังคา ฝ้าเพดาน ซ่อมเปล่ียนหลังคา ผนัง หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นเด่ือใต้ ต .
บา้นเด่ือ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

150,000              

 (25576) 25576 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ังโรงเรียนโรงเรียนบา้นถิ่นทอนเหนือ ต.พระพทุธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 100,000              
 (25577) 25577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหมากก่องฝาย

แตก ต.บา้นเด่ือ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
150,000              

 (25578) 25578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบงวิทยา ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย

100,000              



     หนา้ที ่1075

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25579) 25579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ก่อผนัง เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนอง ต.บา้นม่วง อ.สังคม 

จ.หนองคาย
100,000              

 (25580) 25580 ปรับปรุงซ๋อมแวมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนประตูหอ้งเรียน ทาสีโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ ต.
หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

150,000              

 (25581) 25581 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ร้ือฝ้าดาน ซ่อมฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นสวยหลง ต.สองหอ้ง อ.
เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25582) 25582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ร้ือฝ้าเพดาน ซ่อมเปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นนาอ่างสร้างอ่าง 
ต.สองหอ้ง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25583) 25583 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 และอาคาร สปช2/28 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู โรงเรียนอนุบาล
ดารณีทา่บอ่ ต.ทา่บอ่ อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย

200,000              

 (25584) 25584 เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นหว้ยไซงัว ต .ผาต้ัง อ.สังคม จ.หนองคาย 100,000              
 (25585) 25585 ปรับปรุงซ่อมแซมทีแ่ปรงฟงันักเรียนโรงเรียนบา้นน้อย ต .บา้นเด่ือ อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย 100,000              
 (25586) 25586 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การฯ ซ่อมเปล่ียนหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง ซ่อมหอ้งน้้าโรงเรียนบา้นโคกปา่

ฝาง ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
100,000              

 (25587) 25587 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นบอ่แปบหนองหญ้าม้าวิทยา ต .พระธาตุบงัพวน อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย

100,000              

 (25588) 25588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมเปล่ียนฝาผนัง  ประตู ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนดาวเรืองสม
สะอาด ต.สองหอ้ง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25589) 25589 ปรังปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ซ่อมแเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นนากอ ต .คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย 100,000              
 (25590) 25590 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์(สปช.205/26) ทาสี เปล่ีวนตาข่าย ปรับปรุงหลังคาส้วม(สปช.601/26)

โรงเรียนบา้นน้้าสวยมิตรภาพที ่19 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
150,000              

 (25591) 25591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นวังน้้ามอก ต.พระพทุธบาท อ.ศรี
เชียงใหม่ จ.หนองคาย

100,000              

 (25592) 25592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปรับพืน้ ก่อผนัง ซ่อมเปล่ียนหลังคา เสาโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาล
วิทยา ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

150,000              

 (25593) 25593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปล่ียนหลังคา เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโพนพระ ต.โคกคอน อ.
ทา่บอ่ จ.หนองคาย

150,000              

 (25594) 25594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ถมดินใต้ถุนอาคาร เปล่ียนหน้าต่าง ประตูโรงเรียนบา้นหนองนาง ต.
หนองนาง อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย

150,000              

 (25595) 25595 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์ ซ่อมแซมประตู หน้าต่างโรงเรียนชุมชนบา้นถ่อน ต .บา้นถ่อน อ.ทา่บอ่ จ.
หนองคาย

150,000              

 (25596) 25596 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นพร้าวเหนือ ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 100,000              
 (25597) 25597 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมเปล่ียนหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนโคกค้าทุง่สว่างวิทยา ต .

พระธาตุบงัพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
100,000              

 (25598) 25598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปรับระดับพืน้ ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นเหมือดแอ่ ต.คอก
ช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย

150,000              

 (25599) 25599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตูโรงเรียนจันทราราม ต .โพธิ์ชัย อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25600) 25600 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ทาสีโรงเรียนบา้นเสียว ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 99,000                
 (25601) 25601 ปรังปรุงซ่อมแซมอรคารเรียนอาคารประกอบ หอ้งพเิศษ (นาฎศิลป)์ ปกูระเบิ้้อง  ต่อเติมร้ัวโรงเรียนบา้นโคกคอน 

ต.โคกคอน อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย
149,800              



     หนา้ที ่1076

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25602) 25602 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบา้นทา่มะเฟอืง ต.โพนสา อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย 100,000              

 (25603) 25603 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นขุมค้า ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 100,000              
 (25604) 25604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (หอ้งสมุด ICT) ร้ือหลังคา โครงสร้างหลังคา ฝ้าเพดาน หน้ามุข 

ซ่อมเปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนโกมลวิทยาคาร ต.ทา่บอ่ อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย
200,000              

 (25605) 25605 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พเิศษ) ปพูืน้กรเบือ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์14 ต.ค่ายบก
หวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

200,000              

 (25606) 25606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ และ สปช. 105/29 ทาสี เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นเวียงคุก ต.เวียงคุก
 อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25607) 25607 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การฯ ร้ือฝา เปล่ียนฝาโรงเรียนบา้นหม้อเหนือ (หลวงปูเ่หรียญ อุปถัมภ์) ต.
บา้นหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

100,000              

 (25608) 25608 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนอาโอยาม่า 2 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 148,000              
 (25609) 25609 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/2526 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกแมงเงา ต .มีชัย อ.เมือง

หนองคาย จ.หนองคาย
100,000              

 (25610) 25610 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้ง เปล่ียนหน้าต่าง ประตู ทาสีโรงเรียนมีชัยวิทยา ต.มี
ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25611) 25611 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารแบบ ป .1ฉ ร้ือหลังคา ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ ต.วัด
ธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

150,000              

 (25612) 25612 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.
หนองคาย

100,000              

 (25613) 25613 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ หอ้งโสตทศันูปกรณ์ เปล่ียนผนัง ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นเทา -นา
บอน ต.นาง้ิว อ.สังคม จ.หนองคาย

150,000              

 (25614) 25614 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การฯ ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นแก้งใหม่ ต .สังคม อ.สังคม จ.
หนองคาย

100,000              

 (25615) 25615 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นว่าน ต .บา้นว่าน อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย 145,800              

 (25616) 25616 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรรียนแบบ สปช .202/26  ซ่อมเปล่ียนหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้าโปง้เปง้
โคตรธิสารวิทยา ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25617) 25617 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปล่ียนหลังคา ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นไร่ ต .โพนทอง อ.โพธิ์
ตาก จ.หนองคาย

150,000              

 (25618) 25618 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาช้างน้้า ต.ทา่บอ่ อ.ทา่บอ่ จ.
หนองคาย

100,000              

 (25619) 25619 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (หอ้งสมุด) ซ่อมเปล่ียนส้วม ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนอนุบาล
สังคม ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย

150,000              

 (25620) 25620 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกวิชาชีพนักเรียน ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .น้้าโมง อ.ทา่บอ่ จ.
หนองคาย

150,000              

 (25621) 25621 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปกูระเบือ้ง ลวดตาข่าย ทาสี      โรงเรียนบา้นฝางวิทยา ต .บา้นฝาง อ.สระใคร จ.
หนองคาย

100,000              

 (25622) 25622 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองบวัวิทยา ต .บา้นฝาง อ.สระใคร จ.
หนองคาย

100,000              

 (25623) 25623 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนนาฮีนุเคราะห ์ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 150,000              



     หนา้ที ่1077

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25624) 25624 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ร้ือถอนและยกพืน้อาคารโรงเรียนบา้นโพนสวรรค์ ต .สระใคร อ.สระใคร

 จ.หนองคาย
150,000              

 (25625) 25625 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบา้นสมสนุกดงหนองบอน ต .บา้นฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 91,000                
 (25626) 25626 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 014 สนามฟตุบอล ซ่อมเปล่ียนฝ้าเพดาน ปรับดินสนามกีฬาโรงเรียนบา้นทุม่

ฝาง ต.น้้าโมง อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย
100,000              

 (25627) 25627 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/29 สนามบาสเก็ตบอล เปล่ียนประตู เทพืน้คอนกรีต
หยาบโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย

200,000              

 (25628) 25628 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/2526 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ 
ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

150,000              

 (25629) 25629 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ซ่อมเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นตอแก ต.บา้นฝาง อ.สระใคร จ.
หนองคาย

100,000              

 (25630) 25630 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เทพืน้ส้าเร็จ ปกูระเบือ้ง รางน้้าโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา ต .พระธาตุบงั
พวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

150,000              

 (25631) 25631 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกรมสามัญศึกษา ซ่อมเปล่ียนประตู กระจกบานเกร็ด ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้น
พวก ต.บา้นเด่ือ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25632) 25632 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช 602/26 10 ทีน่ัง่ เปล่ียนโถส้วม ปพูืน้กระเบือ้ง ประตู หลังคา ทาสีโรงเรียนอนุบาล
หนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

200,000              

 (25633) 25633 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นดอนขนุนพฒันา ต .ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 100,000              
 (25634) 25634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนโพนสว่างปา่ตองวิทยา ต .สองหอ้ง อ.เมือง

หนองคาย จ.หนองคาย
100,000              

 (25635) 25635 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การฯ และร้ัว  ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นโพนสา ต .โพนสา อ.ทา่บอ่ จ.
หนองคาย

149,000              

 (25636) 25636 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203 ซ่อมเปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นหมากหุง่ขี้เหล็ก ต.
บา้นฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย

143,800              

 (25637) 25637 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ติดต้ังหน้าต่างมุง้ลวดโรงเรียนบา้นซ้าเจียง -
ดงปา่เปลือย ต.นาง้ิว อ.สังคม จ.หนองคาย

100,000              

 (25638) 25638 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล(เอกชนบริจาค) ก่อผนัง เปล่ียนประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นนา
โคก ต.ผาต้ัง อ.สังคม จ.หนองคาย

100,000              

 (25639) 25639 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การฯ ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี เปล่ียนประตู ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาง้ิว ต .
นาง้ิว อ.สังคม จ.หนองคาย

130,300              

 (25640) 25640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.206 ซ่อมเปลียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์
 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย

143,000              

 (25641) 25641 ปรับปรุงซ่อมแซมร้้ัวโรงเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นโพนทอง ต .โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 150,000              
 (25642) 25642 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้้า หอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนสพป .หนองคาย เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.

หนองคาย
300,000              

 (25643) 25643 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นน้้าโมง ต .น้้าโมง อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย 99,700                
 (25644) 25644 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ (กศ.) 100/32 หอประชุม ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหาดค้าบอนวัฒนา ต.หาดค้า

 อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
150,000              

 (25645) 25645 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร ซ่อมเปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นหนองแจ้ง ต .เมืองหมี อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย

100,000              



     หนา้ที ่1078

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25646) 25646 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/2526 ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์

 4 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย
150,000              

 (25647) 25647 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนบา้นนาคลอง ต .วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 100,000              
 (25648) 25648 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ประตูร้ัว ปา้ยโรงเรียนโรงเรียนบา้นสาวแล ต .โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 150,000              

 (25649) 25649 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวรอาคาร  ซ่อมเปล่ียนหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง 
เปล่ียนเสา ประตู หอ้งน้้าโรงเรียนวัดพระธาตุบงัพวน ต.พระธาตุบงัพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25650) 25650 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พเิศษ) ปพูืน้กระเบือ้ง ซ่อมเปล่ียนหลังคา ฉาบผนังโรงเรียนโนนดู่
โพนหวายประชาสรรค์ ต.บา้นฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย

150,000              

 (25651) 25651 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ และ ป.1ซ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสร้างพอก ต .สองหอ้ง อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25652) 25652 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เทพืน้คอนกรีตใต้ถุนอาคารโรงเรียนบา้นคุยนางขาว ต .หนอง
กอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

150,000              

 (25653) 25653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสังกะลีนาขาม ต .แก้งไก่ อ.สังคม จ.
หนองคาย

150,000              

 (25654) 25654 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การ ซ่อมเปล่ียนหลัง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่กฐิน ต .บา้นหม้อ อ.ศรี
เชียงใหม่ จ.หนองคาย

100,000              

 (25655) 25655 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นเด่ือทุง่สวรรค์ ต .บา้นฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 99,400                
 (25656) 25656 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพธิ์ตาก ต .โพธิ์ตาก อ.

โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
150,000              

 (25657) 25657 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ 3 หลัง 8 หอ้งเรียน ทาสีโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก 
จ.หนองคาย

150,000              

 (25658) 25658 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมเปล่ียนหลังคา ประตูโรงเรียนบา้นเด่ือ ต .บา้นเด่ือ อ.ทา่บอ่ จ.
หนองคาย

142,400              

 (25659) 25659 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ทาสีโรงเรียนบา้นเบดิวิทยา ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 100,000              
 (25660) 25660 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (หอ้งวิทยาศาสตร์) ทาสีอาคารโรงเรียนชุมชนบา้นปะโค ต.ปะโค อ.

เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
150,000              

 (25661) 25661 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบกระทรวงศึกษาธิการ ซ่อมเปล่ียนหลังคาโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ ต .
เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

100,000              

 (25662) 25662 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบอลวอลเล่บอล สนามตะกร้อโรงเรียนหนิโงมวิทยา ต .หนิโงม อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย

150,000              

 (25663) 25663 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองบวัเงิน ต .สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 148,500              
 (25664) 25664 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(โรงฝึกงาน) ซ่อมเปล่ียนหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู

โรงเรียนบา้นปา่สัก ต.กองนาง อ.ทา่บอ่ จ.หนองคาย
150,000              

 (25665) 25665 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบ้้องโรงเรียนบา้นหนองบอ่ ต .ปะโค อ.เมืองหนองคาย
 จ.หนองคาย

100,000              

 (25666) 25666 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/28 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนร่วมมิตรวิทยา ต.นาข่า อ.ทา่
บอ่ จ.หนองคาย

150,000              

 (25667) 25667 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปล่ียนหลังคา เปล่ียนเสาโรงเรียนบา้นนาดง ต.หนองนาง อ.ทา่บอ่
 จ.หนองคาย

100,000              



     หนา้ที ่1079

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25668) 25668 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมเปล่ียนหลังคา เปล่ียนลวดตาขายโรงเรียนบา้นเปา้ ต .บา้นว่าน อ.ทา่

บอ่ จ.หนองคาย
100,000              

 (25669) 25669 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนโพนศิลางามวิทยา ต .บา้นถ่อน อ.ทา่บอ่ จ.
หนองคาย

100,000              

 (25670) 25670 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์ หอ้งปฏบิติัการทางภาษาโรงเรียน
อนุบาลบา้นคอกช้าง ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย

150,000              

 (25671) 25671 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งสมุด และหอ้งคอมพเิตอร์โรงเรียนบา้นกุดบง ต .กุดบง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              

 (25672) 25672 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพสัิย ต .จุมพล อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 200,000              
 (25673) 25673 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(ต่อเติมหอ้งเรียนอนุบาล)โรงเรียนบา้นใหม่ ต.กุดบง อ.โพนพสัิย จ.

หนองคาย
100,000              

 (25674) 25674 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นนิคมดงบงั ต .กุดบง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25675) 25675 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นวัดหลวง ต.วัดหลวง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              
 (25676) 25676 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นปากสวย ต .วัดหลวง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              

 (25677) 25677 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเรียนประกอบโรงเรียนสุทธสิริโสภา ต .นาทบัไฮ อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 150,000              
 (25678) 25678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นทุง่หลวงนาขาม ต .ทุง่หลวง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              

 (25679) 25679 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเตชะไพบลูย์ 1 ต.พระบาทนาสิงห ์อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 100,000              

 (25680) 25680 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นทา่ค้าบง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 150,000              
 (25681) 25681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นหนองกุ้ง ต.กุดบง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25682) 25682 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26โรงเรียนบา้นโพนแพง ต.โพนแพง อ.รัตนวาป ีจ.

หนองคาย
100,000              

 (25683) 25683 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงก้าพี ้ต .วัดหลวง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              
 (25684) 25684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นเวินร่องถ่อนสามัคคี ต.จุมพล อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25685) 25685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเวทรีาษฎร์บ้ารุง ต .อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 150,000              
 (25686) 25686 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม BBLโรงเรียนบา้นจับไม้ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 100,000              
 (25687) 25687 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัว โรงเรียนบา้นค้าจ้าปา ต.โพธิ์ อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25688) 25688 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วมโรงเรียนบา้นน้้าเป ต .รัตนวาป ีอ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 100,000              
 (25689) 25689 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นหนองคอน ต.โพนแพง อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 94,700                
 (25690) 25690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต .อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 150,000              
 (25691) 25691 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนโรงเรียนบา้นกลุ่มพฒันา ต .กุดบง อ.โพนพสัิย จ.

หนองคาย
100,000              

 (25692) 25692 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนคอมพวิเตอร์โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน ต .โพนแพง อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 150,000              
 (25693) 25693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26โรงเรียนบา้นสร้างนางขาว ต .สร้างนางขาว อ.โพนพสัิย จ.

หนองคาย
100,000              

 (25694) 25694 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/25 และอาคารเรียนอเนกปนะสงค์ 206โรงเรียนบา้นค้าตอยูง ต.
เซิม อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย

100,000              

 (25695) 25695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นนาสิงห ์ต.พระบาทนาสิงห ์อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 100,000              
 (25696) 25696 ปรัปรุงซ่อมแซมอารคารหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นนาฮ้า ต .เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 150,000              



     หนา้ที ่1080

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25697) 25697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนรุจีจินตกานนท ์ต.นาทบัไฮ อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 150,000              
 (25698) 25698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นแบง ต .หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 150,000              
 (25699) 25699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ และแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นหนองหอย ต.นาหนัง อ.โพนพสัิย

 จ.หนองคาย
150,000              

 (25700) 25700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นโพนทนั ต.ชุมช้าง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25701) 25701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นเหล่าโพธิ์ศรี ต .สร้างนางขาว อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              

 (25702) 25702 ปรับปรุงซ่อมแซมประตู ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นโคกถ่อนสองแพวิทยา ต .วัดหลง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25703) 25703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองบวัเงิน ต .หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 148,700              
 (25704) 25704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาตาล ต .จุมพล อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25705) 25705 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นปกั ต.โพธิ์ อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 146,900              
 (25706) 25706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นนาหนัง ต.นาหนัง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              
 (25707) 25707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นผือ ต .บา้นผือ อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 165,300              
 (25708) 25708 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นเชียงอาด ต .เหล่าต่างค้า อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              
 (25709) 25709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นนาเพยีงน้อยนาสมบรูณ์ ต .จุมพล อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 60,800                

 (25710) 25710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนปา่ไม้อุทศิ 8 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 100,000              
 (25711) 25711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นบวั ต.ชุมช้าง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              
 (25712) 25712 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นปกัหมู ต.จุมพล อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25713) 25713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นพระบาทนาหงส์ ต.พระบาทนาสิงห ์อ.รัตนวาป ีจ.

หนองคาย
150,000              

 (25714) 25714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นโนนหนามแทง่ ต .ชุมช้าง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25715) 25715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนทุง่ธาตุทา่ล่ีดอนกลางสามัคคี ต .จุมพล อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              

 (25716) 25716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นเซิม ต .เซิม อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              
 (25717) 25717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นหว้ยเปลวเงือก ต .จุมพล อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25718) 25718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้าโคนสว่าง ต .อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 150,000              
 (25719) 25719 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวส้านักงาน สพป.หนองคาย เขต 2โรงเรียนสพป.หนองคาย เขต 2 ต.จุมพล อ.โพนพสัิย จ.

หนองคาย
300,000              

 (25720) 25720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นก่องขันธ์ ต.นาหนัง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              
 (25721) 25721 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นร่องโนร่องแกมค้าบอน ต .ทุง่หลวง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25722) 25722 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .เซิม อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25723) 25723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาเพยีงใหญ่ ต .จุมพล อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              
 (25724) 25724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นโพธิ์ ต.โพธิ์ อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              
 (25725) 25725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองยาง ต .เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 100,000              
 (25726) 25726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนรสลินคัคณางค์ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 150,000              
 (25727) 25727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 150,000              
 (25728) 25728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นกุดแคนโนนมันปลา ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 100,000              

 (25729) 25729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ และ แบบ สปช.102/27โรงเรียนบา้นโปร่งส้าราญ ต.พระบาทนาสิงห์
 อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย

99,000                



     หนา้ที ่1081

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25730) 25730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ แลสนามเด็กเล่นโรงเรียนบา้นต้อนเหนือ ต.นาหนัง อ.โพนพสัิย จ.

หนองคาย
100,000              

 (25731) 25731 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนเหมือด ต .บา้นต้อน อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 100,000              
 (25732) 25732 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองอั้ว ต .ทุง่หลวง อ.โพนพสัิย จ.

หนองคาย
150,000              

 (25733) 25733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.202/26โรงเรียนบา้นหนองเค็ม ต.รัตนวาป ีอ.รัตนวาป ีจ.
หนองคาย

100,000              

 (25734) 25734 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ  ป1.ฉโรงเรียนบา้นนาค้ามูลชมภพูร ต.นาทบัไฮ อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 99,900                
 (25735) 25735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ  สปช101/26โรงเรียนบา้นนาค้ามูลชมภพูร สาขา ชมภพูร ต .นาทบัไฮ อ.

รัตนวาป ีจ.หนองคาย
99,600                

 (25736) 25736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ฉ.โรงเรียนบา้นตาลชุม ต.รัตนวาป ีอ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 97,900                
 (25737) 25737 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัว และอื่นๆโรงเรียนยูเนสโกสัมมนา ต.จุมพล อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25738) 25738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉโรงเรียนบา้นนาเมย ต.เหล่าต่างค้า อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 99,900                
 (25739) 25739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.202/26โรงเรียนบา้นโคกหวัภ ูต .เหล่าต่างค้า อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              

 (25740) 25740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นโนนฤาษ ีต.กุดบง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              
 (25741) 25741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นชุมช้าง ต .ชุมช้าง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 126,600              
 (25742) 25742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉโรงเรียนบา้นหนองแคน-ดอนสนุก ต.สร้างนางขาว อ.โพนพสัิย จ.

หนองคาย
89,100                

 (25743) 25743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นทา่หนองพนัทา ต .เซิม อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              
 (25744) 25744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉโรงเรียนบา้นเหล่าต่างค้า ต.เหล่าต่างค้า อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              
 (25745) 25745 ปรับปรุงสภาพแวอล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นดงสระพงั ต .นาหนัง อ.โพนพสัิย จ.

หนองคาย
150,000              

 (25746) 25746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนสนธิราษฎร์บ้ารุง ต.โพนแพง อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 100,000              

 (25747) 25747 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองวัวชุม ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 100,000              
 (25748) 25748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนประชาบ้ารุง(เพยีงหลวง 13) ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 150,000              

 (25749) 25749 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งสมุดโรงเรียนอนุบาลหนองควาย ต .วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 187,100              
 (25750) 25750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหาดส่ัง ต .สร้างนางขาว อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25751) 25751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นต้อน ต .บา้นต้อน อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 150,000              
 (25752) 25752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นกุดแกลบ ต.นาหนัง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25753) 25753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นแปน้ ต.นาหนัง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25754) 25754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนหมูบ่า้นตัวอย่าง ต .จุมพล อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              
 (25755) 25755 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนยาง-ดอนเม็ก ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 150,000              
 (25756) 25756 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นหนองแหวน ต .

ทุง่หลวง อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย
100,000              

 (25757) 25757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 103/26โรงเรียนบา้นนาชุมช้าง ต.รัตนวาป ีอ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 100,000              
 (25758) 25758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นหนองจอกโนนสมบรูณ์ ต .หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.

หนองคาย
150,000              

 (25759) 25759 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นค้าปะกั้ง ต.โพธิ์ อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              



     หนา้ที ่1082

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25760) 25760 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นหว้ยน้้าเย็น ต .เหล่า

ต่างค้า อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย
99,900                

 (25761) 25761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้าเจริญ ต .บา้นโพธิ์ อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 150,000              
 (25762) 25762 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามโรงเรียนนิคมเจริญชัย ต.รัตนวาป ีอ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 100,000              
 (25763) 25763 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภานในโรงเรียนใหเ้อือต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ต .

รัตนวาป ีอ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย
150,000              

 (25764) 25764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนบา้นนาทบัไฮ ต .นาทบัไฮ อ.
รัตนวาป ีจ.หนองคาย

100,000              

 (25765) 25765 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนบา้นนาทบัไฮ สาขา โนนภู
ทอง ต.นาทบัไฮ อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย

100,000              

 (25766) 25766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 100,000              
 (25767) 25767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นโพนทอง ต .วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 100,000              
 (25768) 25768 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนายาง ต .พระบาทนาสิงห ์อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 150,000              
 (25769) 25769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาดี ต .นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 150,000              
 (25770) 25770 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์27 จังหวัดหนองคาย ต.จุมพล อ.

โพนพสัิย จ.หนองคาย
100,000              

 (25771) 25771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงดาล ต .โพนแพง อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 100,000              
 (25772) 25772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองแก้ว ต .รัตนวาป ีอ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 100,000              
 (25773) 25773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบา้นสามัคคีชัย ต.พระบาทนาสิงห ์อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 100,000              
 (25774) 25774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองแอก ต .บา้นผือ อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 100,000              
 (25775) 25775 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาตาลเหนือโนนสวาท ต .ทุง่หลวง อ.โพนพสัิย จ.

หนองคาย
100,000              

 (25776) 25776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นโนน -โนนสวรรค์ ต.กุดบง อ.โพนพสัิย จ.
หนองคาย

100,000              

 (25777) 25777 ปรับปรุงหอ้งเรียน และร้ัวโรงเรียนโรงเรียนหนองบวัวิทยายน ต .หนองบวั อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 200,000              

 (25778) 25778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นวังหมืน่ ต .หนองบวั อ.เมืองหนองบวัล้าภ ู
จ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25779) 25779 ซ่อแซมอาคารอเนกประสงค์  ประตู  หน้าต่าง  รางน้้าโรงเรียนบา้นเสาเล้า ต .หนองบวั อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25780) 25780 ซ่อแซมอาคารเรียน  ประตู  ทาสีประตูโรงเรียนพศิาลวิทยา ต .หนองบวั อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25781) 25781 ปกูระเบือ้งหอ้งเรียน ทาสีอาคารเรียน

ซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช.105/26และอาคารเรียนแบบป.1ซโรงเรียนบา้นล้าภ ูต.ล้าภ ูอ.เมือง
หนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25782) 25782 ปรับปรุงหลังคา อาคาร ป.1ซโรงเรียนบา้นหว้ยลึก ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25783) 25783 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นต้าแย ต .โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบวัล้าภ ู

จ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25784) 25784 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบา้นคึมชาดหว้ยบงโรงเรียนบา้นคึมชาดหว้ยบง ต .โพธิ์ชัย อ.เมือง
หนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25785) 25785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นนาวังเวิน ต .โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 100,000              



     หนา้ที ่1083

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25786) 25786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนคประสงค์โรงเรียนบา้นหนองผือราษฎร์บ้ารุง ต .หนองภยัศูนย์ อ.เมืองหนองบวัล้าภ ู

จ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25787) 25787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บา้นหนองภยัศูนย์) ต.หนองภยัศูนย์ อ.เมือง
หนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25788) 25788 เปล่ียนฝ้าเพดานอาคารพฤกษศาสตร์
เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาลอนคู่โรงเรียนบา้นหว้ยข่าโนนสมบรูณ์ ต .นาค้าไฮ อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25789) 25789 ซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนชุมชนบา้นขามธาตุวิทยา ต .บา้นขาม อ.เมืองหนองบวัล้าภ ู
จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25790) 25790 ปรับปรุงอาคารเรียน สปช.109/25 โรงเรียนบา้นโคกกุง ต.บา้นขาม อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25791) 25791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน หอ้งเรียน ซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอนนาดี ต .บา้นขาม อ.เมือง

หนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25792) 25792 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งสมุด)โรงเรียนบา้นข้องโป้[ ต.บา้นขาม อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25793) 25793 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นหนิคูณ ต .บา้นขาม อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25794) 25794 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29. ติดต้ังฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นวังน้้าขาวชนูปถัมภ ์ต.หนองบวั อ.เมือง
หนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25795) 25795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นข้องโปส้าขาบา้นค้อ ต .บา้นขาม อ.เมืองหนองบวัล้าภู
 จ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25796) 25796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ิ(อาคารเรียนอนุบาล) ต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคาร เทพืน้ปกูระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นนามะเฟอืง ต.นามะเฟอืง อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25797) 25797  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ป1 ซ. โรงเรียนบา้นทรายงาม ต.นามะเฟอืง อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 100,000              

 (25798) 25798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26โรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์พฒันา ต.นามะเฟอืง อ.
เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25799) 25799 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบา้นหนองศาลาโนนสว่าง ต .นามะเฟอืง อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25800) 25800 ซ่อมแซมอาคารเรียน ฝ้าเพดาน หอ้งเรียนอนุบาลโรงเรียนบา้นกุดเต่า ต .นามะเฟอืง อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25801) 25801 ปกูระเบือ้งพืน้หอ้งเรียนและบริเวณรอบนอก / ติดต้ังพดัลมเพดานหอ้งเรียน แบบ สปช .103 / 26โรงเรียนบา้น
นาอ่าง ต.นามะเฟอืง อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25802) 25802 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนหวันาศึกษาวิทย์ ต .หวันา อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25803) 25803 ปรับปรุงสภาพภมูิทศัน์  ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นข่าดอนเข็ม ต .หวันา อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.

หนองบวัล้าภู
150,000              

 (25804) 25804 ต่อเติมหลังคาอาคารหอประชุมแบบพเิศษโรงเรียนบา้นดินทรายอ่อน ต.หวันา อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25805) 25805 ปรับปรุงร้ัวคอนกรีตด้านหลังโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์หนองแก ต .หวันา อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25806) 25806 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ ปกูระเบือ้ง ประตูทางเข้า ก่อผนังโดยรอบโรงเรียนบา้นโนนม่วง ต .หวันา
 อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

100,000              



     หนา้ที ่1084

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25807) 25807 ปรับปรุงอาคารเรียนสปช.105/29โรงเรียนบา้นหนองแสงนาล้อม ต .หวันา อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 150,000              

 (25808) 25808 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบา้นโคกม่วย ต.บา้นพร้าว อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25809) 25809 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบา้นพร้าว ต .บา้นพร้าว อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25810) 25810 ปรัปปรุงอาคารเรียน เปล่ียนหลังคาหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นบกโนนเรียง ต .บา้นพร้าว อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25811) 25811 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม  ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู สปช .302/28 โรงเรียนบา้นศรีสุขนาล้อม ต.บา้นพร้าว อ.
เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25812) 25812 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งพกัครู)โรงเรียนบา้นโนนสูงใหม่วังทอง ต.บา้นพร้าว อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25813) 25813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26โรงเรียนบา้นหว้ยค้อ ต.บา้นพร้าว อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25814) 25814 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน
อาคารเรียน  อาคารประกอบโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา ต .กุดจิก อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25815) 25815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นโนนอุดม ต .กุดจิก อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25816) 25816 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 120โรงเรียนบา้นสุขเกษม ต.หนองบวั อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25817) 25817 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนยางหลวงพทิยาคม ต .กุดจิก อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25818) 25818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนทุง่โปร่งประชาสรรค์ ต.กุดจิก อ.เมือง

หนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู
150,000              

 (25819) 25819  ปกูระเบือ้งโรงอาหารโรงเรียนบา้นกุดจิก ต .กุดจิก อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25820) 25820 ซ่อมแซมอาคารเรียน หอ้งเรียน .ปรับปรุงภมูิทศัน์ในโรงเรียนโรงเรียนบา้นโคกน้้าเกี้ยง ต .ปา่ไม้งาม อ.เมือง

หนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู
150,000              

 (25821) 25821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ. และอาคารเรียนสปช.105/29 ซ่อมแซมส้วม สปช.601/26 -ปรับปรุงภมูิ
ทศัน์สวนหย่อมหน้าอาคารเรียนป.1 ซ. และอาคารเรียนสปช.105/29โรงเรียนบา้นลาด ต.ปา่ไม้งาม อ.เมือง
หนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25822) 25822 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยหามต่าง ต .ปา่ไม้งาม อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25823) 25823 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งวิทยาศาสตร์  ปปูระเบือ้ง ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนปา่ไม้งามโนนนาดี
ประชานุกูล ต.ปา่ไม้งาม อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25824) 25824 ปรับปรุงอาคารหอ้งสมุดโรงเรียนโรงเรียนบา้นเพก็เฟือ้ย ต .หนองหว้า อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25825) 25825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  โรงเรียนบา้นหว้ยโจด ต.โนนขมิน้ อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.

หนองบวัล้าภู
150,000              

 (25826) 25826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนบา้นหนองผ้าโคกสวรรค์ ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบวัล้าภู
 จ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25827) 25827 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ ต .หนองหว้า อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25828) 25828 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ อาคาร แบบ สปช  102/26โรงเรียนบา้นโนนคูณ ต.โนนขมิน้ อ.เมือง

หนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25829) 25829 ปรับปรุงรางระบายน้้าโรงเรียนบา้นนาเลิง ต.โนนขมิน้ อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 150,000              



     หนา้ที ่1085

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25830) 25830 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต .โนนขมิน้ อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25831) 25831 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนเปน็ถนนคอนกรีต หรือถนน ค .ส.ล.โรงเรียนบา้นกองแปม่หนองสวรรค์ ต .
หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25832) 25832 ปรับปรุงสนามวอลเล่ย์บอล
ปรับปรุงสนามตระกร้อโรงเรียนบา้นหนองกุง ต .นาค้าไฮ อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25833) 25833 ปรับปรุงงอาคารเรียน สปช. 105/29 โรงเรียนบา้นหนิลับศิลามงคล ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25834) 25834 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน หอ้งอนุบาล หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ และหอ้ง ป .4
ซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด
ซ่อมแซมหอ้งน้้า หอ้งส้วมนักเรียน โรงเรียนบา้นหนองบวัโซม ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25835) 25835 ซ่อมเเซมอาคารเรียน บา้นพกัครูเเบบ 05 ร้ัวคอนกรีตบล็อค โรงเรียนชุมชนนาค้าไฮวิทยา ต.นาค้าไฮ อ.เมือง
หนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25836) 25836  ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกกลางโนนงาม ต .หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25837) 25837 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซโรงเรียนบา้นกุดฉิม ต.นาค้าไฮ อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25838) 25838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.พเิศษโรงเรียนบา้นหนองปลาขาว ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25839) 25839 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบสปช 105/29 อาคารเอนกประสงค์  แบบ 205/26  เปล่ียนหลังคาโรงอาหาร โรงเรียน
ร่มเกล้า ต.โนนทนั อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

200,000              

 (25840) 25840 ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน แบบ 312โรงเรียนบา้นโนนทนั ต.โนนทนั อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25841) 25841 ซ่อมแซมอาคารเรียน  ป.1ซ  ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต .หนองบวั อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25842) 25842 ซ่อมแซมอาคารเรียน  ป.1 ซ  ทาสีภายในและะภายนอกโรงเรียนบา้นภพูานทอง ต .หนองบวั อ.เมือง
หนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25843) 25843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นอ่างบรูพา ต .โนนทนั อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25844) 25844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ต่อเติมหลังคาโรงเรียนบา้นภพูานค้า ต .โนนทนั อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25845) 25845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน หอ้งเรียน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สนาม ร้ัว โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ต .เมืองใหม่ 
อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู

200,000              

 (25846) 25846 ปรับปรุงถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยา ต .หนันางาม อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25847) 25847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ ต.หนันางาม อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              

 (25848) 25848 ปรับปรุงโรงอาหารและลานเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ ต .เมืองใหม่ อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25849) 25849 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบา้นโปร่งแจ้ง ต .หนันางาม อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25850) 25850 ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยกวางทอง ต .หนันางาม อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25851) 25851 ปรับปรุงหอ้งประชุมโรงเรียนบา้นศรีบญุเรือง ต .ศรีบญุเรือง อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25852) 25852 ปรับปรุงอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบา้นหว้ยฮวกจอมทองนาฝาย ต .ศรีบญุเรือง อ.ศรีบญุเรือง จ.

หนองบวัล้าภู
150,000              



     หนา้ที ่1086

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25853) 25853 ปรับปรุงอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นโคกสูงโคกสวรรค์ ต .ศรีบญุเรือง อ.ศรีบญุเรือง จ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25854) 25854 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  .ร้ัวด้านหลังโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองบวัน้อย ต.ศรีบญุเรือง อ.ศรีบญุเรือง จ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25855) 25855 ซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบา้นหนองแตง ต .ศรีบญุเรือง อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25856) 25856 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ..ป.1.ซโรงเรียนบา้นมอใต้ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25857) 25857 ติดต้ังฝ้าเพดานหอ้งประชุม ทาสีโรงอาหาร ปกูระเบีอ้งหอ้งวิทยาศาสตร์โรงเรียนบา้นนาดี "คุรุราษร์บ้ารุง" ต.หนั

นางาม อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู
200,000              

 (25858) 25858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 205/26โรงเรียนดอนปอวิทยา ต.หนองบวัใต้ อ.ศรีบญุเรือง จ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25859) 25859 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102 โรงเรียนบา้นนาทบัควาย ต.หนองบวัใต้ อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25860) 25860 ปรับปรุงอาคารเรียน ป.1ซ และอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองโน ต .หนองบวัใต้ อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              

 (25861) 25861 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสร้างเส่ียน ต .หนองบวัใต้ อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25862) 25862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารปร่ะกอบโรงเรียนบา้นบุง่แก้วน้้าลัด ต .หนองบวัใต้ อ.ศรีบญุเรือง จ.

หนองบวัล้าภู
150,000              

 (25863) 25863 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ อาคารประกอบโรงเรียนบา้นกุดแทน่ ต .กุดสะเทยีน อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25864) 25864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นวังคูณ ต .กุดสะเทยีน อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              

 (25865) 25865 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ช อาคารประกอบการ  โรงเรียนบา้นนาชุมแสง ต .กุดสะเทยีน อ.ศรีบญุเรือง จ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25866) 25866 ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นนาทม ต .กุดสะเทยีน อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25867) 25867 ปรับปรุงอาคารเรียน  แบบ ป.1 ซ   อาคารประกอบ อาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช .402 โรงฝึกงานโรงเรียน

บา้นโนนเสถียร ต.กุดสะเทยีน อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25868) 25868 ซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา ต .หนองแก อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25869) 25869  ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29โรงเรียนบา้นส้าราญสุข ต.หนองแก อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25870) 25870 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนกุดหานสามัคคี ต .หนองแก อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25871) 25871 ซ่อมแซมอาคารเรียน  สปช.130/2529  และหลังคาอาคารหอ้งสมุดโรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา ต .โนน

ม่วง อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู
150,000              

 (25872) 25872 ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโนนหว้าทอง ต .โนนม่วง อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25873) 25873 .ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ. อาคารเรียน สปช.102/26 โรงเรียนบา้นตะเคียนทอง ต.ทรายทอง อ.ศรีบญุ

เรือง จ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25874) 25874 ปรับปรุงอาคารพฒันาวิชาการ อาคารเรียน สปช102/26 โรงเรียนฝายหนิประชารักษ ์ต .โนนสงวน อ.ศรีบญุเรือง
 จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25875) 25875 ซ่อมแซมอาคารเรียน  สปช.105/29  โรงเรียนบา้นมอเหนือ ต.โนนม่วง อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25876) 25876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต .โนนสะอาด อ.ศรีบญุเรือง จ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25877) 25877 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนโนนคูณวิทยา ต .โนนสะอาด อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              

 (25878) 25878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งสมุดโรงเรียน โรงเรียนบา้นทุง่โพธิ์นาอุดม ต .โนนสะอาด อ.
ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู

150,000              



     หนา้ที ่1087

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25879) 25879 ซ่อมแซมอาคารเรียน  สปช.105/29  ติดรางน้้าโรงเรียนบา้นวังโพนคึมน้้าเกล้ียง ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญุเรือง จ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25880) 25880 ปรับปรุงถนนคอนกรีต โรงเรียนบา้นวังโปร่ง ต .โนนสะอาด อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25881) 25881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป.1ซ โรงเรียนหนิตลาดศรีสง่าวิทยา ต .โนนสะอาด อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              

 (25882) 25882 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29โรงเรียนหนิตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภทูอง ต .โนนสะอาด อ.ศรีบญุเรือง จ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25883) 25883 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นยางหล่อโนนสวนกล้วย ต .ยางหล่อ อ.ศรีบญุเรือง จ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25884) 25884 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นดอนเกล็ด ต .ยางหล่อ อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25885) 25885 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ โรงเรียนบา้นปา่คา ต .ยางหล่อ อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25886) 25886 ปรับปรุงถนนคอนกรีตในโรงเรียนโรงเรียนบา้นสันปา่พลวง ต .ยางหล่อ อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25887) 25887 ปรับปรุงอาคารเรียน ป.1ซ อาคารประกอบโรงเรียนโนนสมบรูณ์วิทยา ต .ยางหล่อ อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              

 (25888) 25888 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/26โรงเรียนชุมชนบา้นนากอก ต.นากอก อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25889) 25889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบโรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา ต .นากอก อ.ศรีบญุเรือง จ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25890) 25890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ป.1.ซ โรงเรียนบา้นกุดดุกสุขเกษม ต.นากอก อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25891) 25891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร 109/25 โรงเรียนบา้นโคกล่าม ต.นากอก อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25892) 25892 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26โรงเรียนบา้นโนนงาม ต.นากอก

 อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู
150,000              

 (25893) 25893 ปรับปรุงสนาม,ร้ัว โรงเรียนโรงเรียนบา้นโคกสนัน่ ต .นากอก อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25894) 25894 ปรับปรุงอาคารเรียน ป.1ซ ต่อเติมท้าหลังคากันสาดโรงเรียนบา้นหนองผือทา่ปากเปง่ ต .นากอก อ.ศรีบญุเรือง จ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25895) 25895 ปรับปรงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแกทา่วารี ต .นากอก อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25896) 25896 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป1ซโรงเรียนบา้นโนนส้าราญสมสนุก ต.นากอก อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25897) 25897 ปรับปรุงลานเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นวังไฮ ต.นากอก อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25898) 25898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน องค์การแพลน สปช . 103/26โรงเรียนบา้นโนนข่า(พอง) ต.นากอก อ.ศรีบญุเรือง 

จ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25899) 25899 ซ่อมอาคารเรียน ป.1 ซโรงเรียนนาหนองทุม่ตาลเด่ียวสระแก้ววิทยา ต .นากอก อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25900) 25900 ปรับปรุงหอ้งเรียน (ติดต้ังหลังคาอลูซิงค์/ปพูืน้กระเบือ้งหน้าหอ้งเรียน , ซ่อมแซมหน้าต่างหอ้งเรียน/ติดเหล็กดัด

โรงเรียนบา้นหว้ยบอ่ทอง ต .นากอก อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25901) 25901 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  สปช 105/29 อาคารเรียน  ป. 1 ซโรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา ต.โนนสะอาด อ.
ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25902) 25902 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหว้ยบง (ธนาคารกรุงเทพ19) ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญุ
เรือง จ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25903) 25903 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นทรายมูล ต .ทรายทอง อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25904) 25904 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองอุ ต .ทรายทอง อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25905) 25905 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1ซ โรงเรียนบา้นหนองขามทา่งาม ต .ทรายทอง อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              



     หนา้ที ่1088

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25906) 25906 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ช อาคารโรงอาหาร 312 2/1หอ้งน้้า 106  4/1โรงเรียนบา้นดอนข่า ต.ทราย

ทอง อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25907) 25907 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ  โรงเรียนบา้นหนองขามทา่งามสาขาบา้นกุดหวัแฮด ต .ทรายทอง อ.ศรีบญุ
เรือง จ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25908) 25908 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน  ป.1ซ โรงเรียนบา้นหนองอุสาขาเหล่านาดี ต.ทรายทอง อ.ศรีบญุเรือง จ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25909) 25909 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาแพง ต .ศรีบญุเรือง อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              

 (25910) 25910 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอ้านวยการ ป.พเิศษโรงเรียนบา้นหนองกุงแก้ว ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบญุเรือง จ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25911) 25911 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ซ่อมแซมส้วม ปรับปรุงหอ้งโสตโรงเรียนบา้นโนนสะอาดราษฎร์อุปภมัถ์ ต .หนองกุง
แก้ว อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25912) 25912 ปรับปรุงอาคารเรียน เปล่ียนหลังคาฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นคอกวัว ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบญุเรือง จ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25913) 25913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซโรงเรียนบา้นผาสุก ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25914) 25914 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองคังคา ต .หนองกุงแก้ว อ.ศรีบญุเรือง จ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25915) 25915 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นนาส้าราญรุ่งเรือง ต .หนองกุงแก้ว อ.ศรีบญุเรือง จ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25916) 25916 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นผาเสด็จ ต .หนองกุงแก้ว อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              

 (25917) 25917 ปรับปรุบซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นผาสุกสาขาผาสวรรค์ ต .หนองกุงแก้ว อ.ศรีบญุเรือง 
จ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25918) 25918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ พเิศษ  บา้นพกัครู หอ้งน้้า หอ้งส้วมโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ ต .โนนสัง อ.
โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25919) 25919 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ซ.  โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25920) 25920 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ซ.  โรงเรียนบา้นโสกจาน ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25921) 25921 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบา้นฝายหนิ ต .โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25922) 25922 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองแวงง้ิวตาก ต .โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25923) 25923 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนสงเปลือย ต .โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25924) 25924 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 โรงเรียนบา้นหนองกุงค้าไฮ ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              

 (25925) 25925  ปรับปรุงอาคารเรียน สปช 105/29 โรงเรียนบา้นหนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25926) 25926 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบองค์การ โรงเรียนบา้นทา่ลาด ต .หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25927) 25927 ปรับปรุงซ่อมแชมอาคารเรียน ป.1 ซ โดยปรับระดับพืน้ และปกูระเบือ้ง เปล่ียนรางน้้าฝนโรงเรียนบา้นโนนตาล 

ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25928) 25928 ปรับปรุงพืน้และหลังคาหอประชุมโรงอาหารโรงเรียนบา้นโนนสว่าง ต .โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25929) 25929 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม (ปรับปรุงถนนคอนกรีต)โรงเรียนบา้นโนนเมือง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25930) 25930 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              



     หนา้ที ่1089

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25931) 25931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  อาคารโรงอาหาร    โรงเรียนบา้นหนองเม็ก ต .กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              

 (25932) 25932 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นโสกช้าง ต .กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25933) 25933 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1ซ/3 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหวัขัว ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.

หนองบวัล้าภู
150,000              

 (25934) 25934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ  สปช . 105/26 โรงเรียนนิคมสงเคราะห ์2 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              

 (25935) 25935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26โรงเรียนบา้นกุดคอเมย ต.กุดดู่ อ.โนนสัง
 จ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25936) 25936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต .โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25937) 25937 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.206/26โรงเรียนบา้นหนองตานา ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25938) 25938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองสะแบง ต .โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25939) 25939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนปอแดง ต .โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25940) 25940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นโคกปา่กุง ต .หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25941) 25941 ปรับปรุงขยายลานกีฬาอเนกประสงค์ ลานคอนกรีต สถานทีป่ระกอบอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นถิ่น ต .บา้นถิ่น 

อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู
150,000              

 (25942) 25942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช 103/26โรงเรียนบา้นโนนสูงหนองสวรรค์ ต.บา้นถิ่น อ.โนนสัง จ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25943) 25943 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นกุดกวางสร้อย ต .บา้นถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25944) 25944 ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโสกก้านเหลือง ต .บา้นถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25945) 25945 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นหนองแวงปง่สัง ต .ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25946) 25946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นหนองเล้าข้าว ต .บา้นถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25947) 25947 ปรับปรุงอาคารเรียน หอ้งพเิศษ หอ้งสมุด สภาพแวดล้อมโรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร ต .บา้นถิ่น อ.โนนสัง จ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25948) 25948 ปรับปรุงซ่อมแแซมอาคารประกอบโรงเรียนนิคมสงเคราะห ์3 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25949) 25949 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบา้นหนิส่ิว ต .บา้นถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25950) 25950 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นโสกแคนหนองหญ้าปล้อง ต .ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              

 (25951) 25951 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม(ปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียน)โรงเรียนปรางค์กู่ ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25952) 25952 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนนิคมวัฒนา 6 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25953) 25953 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26โรงเรียนบา้นหนองบวัเงิน ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25954) 25954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25955) 25955 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ พเิศษ ซ่อมแซมหอ้งน้้า-หอ้งส้วมโรงเรียนบา้นข่าน้อย ต.โคกม่วง อ.

โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25956) 25956 ปรับปรุงภมูิทศัน์ในโรงเรียนโรงเรียนหนองปงิบุง่บกวิทยา ต .โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25957) 25957 ปรับปรุงอาคารเรียน หอ้งเรียน สปช .103/26 โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25958) 25958 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26  โรงเรียนบา้นโคกม่วงชุม ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25959) 25959 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน หอ้งเรียนโรงเรียนนิคมสงเคราะหว์ิทยา ต .นิคมพฒันา อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              

 (25960) 25960 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.105/29โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต.นิคมพฒันา อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              



     หนา้ที ่1090

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25961) 25961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ภมูิทศัน์ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นดงบาก ต .นิคมพฒันา อ.โนนสัง จ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25962) 25962 ปรับปรุงถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโสกแดง ต .นิคมพฒันา อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25963) 25963 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนนิคมสงเคราะห ์4 ต.นิคมพฒันา อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25964) 25964 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นวังมน ต .โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (25965) 25965 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นวังมนสาขาชัยมงคล ต .โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25966) 25966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาโรงเรียนบา้นค้อ ต.บา้นค้อ อ.โนนสัง จ.

หนองบวัล้าภู
150,000              

 (25967) 25967 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองทุม่ ต .บา้นค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25968) 25968 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ลานเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นหนองนกเขียน ต .บา้นค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              

 (25969) 25969 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบา้นกุดฉิม ต .บา้นค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25970) 25970 ปรับปรุงอาคารเรียน  แบบ ป. 1 ซโรงเรียนบา้นทา่ศิลา ต.บา้นค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25971) 25971 ปรับปรุงอาคารเรียน  อาคารประกอบโรงเรียนบา้นกุดแห ่ต .บา้นค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25972) 25972 ปรับปรุงลานคอนกรีต/ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสพป.หนองบวัล้าภ ูเขต 1 ต.ล้าภ ูอ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.

หนองบวัล้าภู
300,000              

 (25973) 25973 ปรับปรุงหอ้งพเิศษโรงเรียนบา้นบุง่บก ต .ปา่ไม้งาม อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25974) 25974  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นดอนหนั ต .หวันา อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25975) 25975 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ช  อาคารเรียน สปช.105 /29 โรงเรียนบา้นโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง ต.ปา่ไม้
งาม อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25976) 25976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองทุง่มน ต .เมืองใหม่ อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              

 (25977) 25977 ปรับปรุงถนนในโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนขมิน้ ต .โนนขมิน้ อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25978) 25978 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนบา้นหนองโกโนนประดู่วิทยา ต.หนองแก อ.ศรีบญุเรือง จ.

หนองบวัล้าภู
150,000              

 (25979) 25979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ซโรงเรียนบา้นโต่งโต้น ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25980) 25980 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชุมโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองม่วงชมพทูอง ต .เมืองใหม่ อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              

 (25981) 25981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ ต .หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25982) 25982 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนสว่าง ต .เมืองใหม่ อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              

 (25983) 25983 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นกุดสะเทยีนใหม่ศรีทอง ต .กุดสะเทยีน อ.ศรีบญุเรือง 
จ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25984) 25984 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และถนนในโรงเรียนโรงเรียนบา้นข้องโปส้าขาบา้นโนนหวาย ต .บา้นขาม อ.เมือง
หนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25985) 25985 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นโนนสว่าง ต .กุดจิก อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25986) 25986 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นหว้ยหว้าวังทอง ต .ศรีบญุเรือง อ.ศรี

บญุเรือง จ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25987) 25987 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26โรงเรียนบา้นซ้าเส้ียว ต.ฝ่ังแดง อ.นากลาง จ.
หนองบวัล้าภู

100,000              



     หนา้ที ่1091

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (25988) 25988 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ (หลังที ่2)โรงเรียนบา้นโนนปา่หว้านเชียงฮาย ต .กุดผ้ึง อ.สุวรรณคูหา จ.

หนองบวัล้าภู
150,000              

 (25989) 25989 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(อนุบาล แบบสร้างเอง) และอาคารอเนกประสงค์(สหกรณ์แบบสร้างเอง)โรงเรียน
บา้นหนิฮาวน้้ากงวิทยา ต .นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25990) 25990 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนกประสงค์โรงเรียนบา้นโคกสะอาดหนองหวัช้าง ต .วังปลาปอ้ม อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              

 (25991) 25991 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นนาส้มโฮง ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25992) 25992 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ (หลังที ่1)โรงเรียนยูงทองวิทยา ต.กุดผ้ึง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู 100,000              

 (25993) 25993 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดโรงเรียนบา้นนาซ้าจวงดอนมะค่า
วิทย์ ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25994) 25994 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ และอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 
ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (25995) 25995 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นนาโมง ต .บา้นโคก อ.
สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25996) 25996 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบา้นนาหนองทุม่ ต .ฝ่ังแดง อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (25997) 25997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบา้นถ้า้ช้างอินทร์แปลง ต.

วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (25998) 25998 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป .1ซโรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บ้ารุง ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (25999) 25999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด (แบบพเิศษ)โรงเรียนบา้นนาไร่ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26000) 26000 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312โรงเรียนบา้นโคกนกสาริกา ต .บญุทนั อ.สุวรรณคูหา จ.

หนองบวัล้าภู
150,000              

 (26001) 26001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312โรงเรียนบา้นบญุทนั ต.บญุทนั อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (26002) 26002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นโนนตาล ต.ฝ่ังแดง อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26003) 26003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล (แบบสร้างเอง) และอาคารอเนกประสงค์ (สหกรณ์แบบสร้างเอง)โรงเรียน

บา้นโนนสมบรูณ์ ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู
150,000              

 (26004) 26004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนเทพคีรีพทิยาคม ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (26005) 26005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนส้าราญ ต .นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู 150,000              

 (26006) 26006 ปรับปรังซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และอาคารอนุบาลโรงเรียนบา้นโนนไหมโนนศิลา ต .โนนเมือง 
อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26007) 26007 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอนุบาล และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นนาเจริญ ต .วังทอง อ.นาวัง จ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26008) 26008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นผาวัง ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (26009) 26009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนกประสงค์ (แบบสร้างเอง)โรงเรียนบา้นโคกสง่า ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26010) 26010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ และอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสม

พร ต.อุทยัสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู
150,000              

 (26011) 26011 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบพเิศษ (โรงอาหาร)โรงเรียนบา้นนาไก่นาค้าน้อยวิทยา ต.กุดผ้ึง อ.
สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู

150,000              



     หนา้ที ่1092

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26012) 26012 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นส้มปอ่ยค่ายเมืองแสน ต .หนองบวัน้อย อ.สุวรรณคูหา จ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (26013) 26013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นนาดีค่ายสว่างวิทยา ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26014) 26014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26โรงเรียนโนนอุดมศึกษา ต.บา้นโคก อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26015) 26015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นผาเวียง ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26016) 26016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล (แบบอาคารโรงฝึกงาน)โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.

หนองบวัล้าภู
150,000              

 (26017) 26017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนซ้าขอนแก่นวิทย์ ต.อุทยัสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26018) 26018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบา้นโปง่แคศรีถาวร ต .ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (26019) 26019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนบา้นโนนสวาทหนองไพบลูย์ ต.อุทยัสวรรค์ อ.นากลาง 

จ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (26020) 26020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นก่าน ต .ฝ่ังแดง อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (26021) 26021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นต่างแคน ต.บา้นโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู 100,000              

 (26022) 26022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบา้นหม่านศรีทองวิทยา ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              

 (26023) 26023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนบา้นกุดดินจี่ ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (26024) 26024 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนบา้นฝ่ังแดง ต.ฝ่ังแดง อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (26025) 26025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบา้นนากลาง ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (26026) 26026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และส้วมโรงเรียนบา้นไทยนิยม ต.วังทอง อ.นาวัง จ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (26027) 26027 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบา้นต้อง ต.บา้นโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26028) 26028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์

บ้ารุง ต.บา้นโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (26029) 26029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การโรงเรียนบา้นผาซ่อนโชคชัย ต .ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26030) 26030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นหนองทุม่โนนสูงวิทยา ต .กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              

 (26031) 26031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม ต .สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (26032) 26032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นหนองค้อ ต.
นาแก อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26033) 26033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์แบบ 203/26โรงเรียนบา้นโนนเมือง 
ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26034) 26034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด (แบบสร้างเอง)โรงเรียนบา้นคลองเจริญ ต.บญุทนั อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26035) 26035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาอเนกประสงค์และอาคารโรงครัวโรงเรียนบา้นนาสุรินทร์ ต .วังทอง อ.นาวัง จ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (26036) 26036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นวังส้าราญ ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              



     หนา้ที ่1093

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26037) 26037 ก่อสร้างลานคอนกรีต แหล่งเรียนรู้ BBLโรงเรียนบา้นสนามชัย ต.กุดแห ่อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26038) 26038 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบา้นโนนงาม ต.ฝ่ังแดง อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26039) 26039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นอาบช้าง ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26040) 26040 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ และอาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนบา้นแสงดาวโนนธาตุ ต.ฝ่ัง

แดง อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู
150,000              

 (26041) 26041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนบา้นวังหนิซา ต .ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (26042) 26042 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฎบิติัการทางภาษา หอ้งวิทยาศาสตร์และหอ้งสังคมศึกษาโรงเรียนกุดแหว่ิทยา ต .กุดแห ่

อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู
150,000              

 (26043) 26043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ พเิศษโรงเรียนบา้นเซินราษฎร์เกษมศรี ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26044) 26044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ (หลังที ่1) และอาคารเรียนแบบ ป.1ซ (หลังที ่2)โรงเรียนบา้นกุดฮู ต.
นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26045) 26045 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา ต.บา้นโคก อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26046) 26046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบวัล้าภู

100,000              

 (26047) 26047 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบา้นนาสมนึก ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26048) 26048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ พเิศษโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ชัยมงคล ต .อุทยัสวรรค์ อ.นากลาง จ.

หนองบวัล้าภู
150,000              

 (26049) 26049 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นโคกกะทอ ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (26050) 26050 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นปา่แดงงาม ต .กุดแห ่อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (26051) 26051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นนาตาแหลวดงยางวิทยา ต .นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.

หนองบวัล้าภู
100,000              

 (26052) 26052 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 อาคารเรียนแบบ สปช.203/26 และอาคารเรียนแบบ สปช.
105/26โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26053) 26053 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนบา้นโนนสว่างบวรวิทยา ต .กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (26054) 26054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ (หลังที ่1) อาคารเรียนแบบ ป.1ซ (หลังที ่2) และหอ้งสมุดโรงเรียน

บา้นหนองแสง ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู
100,000              

 (26055) 26055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นนาสมใจ ต .เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26056) 26056 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 หอ้งพเิศษและปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนโรงเรียนบา้นอุดม

ศรีวิไลวิทยา ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู
150,000              

 (26057) 26057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/25โรงเรียนบา้นหนองด่าน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 200,000              

 (26058) 26058 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202โรงเรียนบา้นหว้ยหาน
ประชาสรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (26059) 26059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นเก่ากลอยกุดกระสู้ ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26060) 26060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นทา่อุทยั ต.อุทยัสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              

 (26061) 26061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบา้นหนองเอี่ยน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              



     หนา้ที ่1094

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26062) 26062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ อาคารอเนกประสงค์(หอ้งสมุด) และอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร)

โรงเรียนบา้นภพูระโนนผักหวาน ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู
150,000              

 (26063) 26063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นวิจิตรพฒันา ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู 150,000              

 (26064) 26064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ อาคารเรียนอนุบาล(แบบสร้างเอง) และหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นหนองแวงค้า 
ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (26065) 26065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (หลังที ่3)โรงเรียนบา้นหนองบวัค้าแสน ต.นากลาง อ.นากลาง 
จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26066) 26066 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์(แบบพเิศษ) และอาคารโรงอาหาร(แบบพเิศษ)โรงเรียนโนนงามวิทยา ต.
นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู

100,000              

 (26067) 26067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานครูโรงเรียนหนองด้วงวังประทมุ ต .อุทยัสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26068) 26068 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนบา้นโคกทุง่น้อย ต .บา้นโคก อ.สุวรรณคูหา จ.

หนองบวัล้าภู
200,000              

 (26069) 26069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26โรงเรียนบา้นดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู 150,000              

 (26070) 26070 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ 601/26 และปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุดโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ต .สุวรรณคูหา 
อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู

200,000              

 (26071) 26071 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นหนิต้ังบงัพระจันทร์ ต .นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26072) 26072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง ต .เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (26073) 26073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ พเิศษโรงเรียนบา้นนาด่าน ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (26074) 26074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นนาแก ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (26075) 26075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)โรงเรียนบา้นขอบเหล็ก 

ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู
150,000              

 (26076) 26076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบา้นนาสี ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26077) 26077 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนชุมชนหนองบวัน้อยโนนชาติหนองเหน็วิทยา ต .นาด่าน อ.

สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู
150,000              

 (26078) 26078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ และอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นกุดผ้ึง ต.กุดผ้ึง อ.
สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26079) 26079 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นภเูขาวง ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26080) 26080 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียนบา้นเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา ต.ฝ่ังแดง อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26081) 26081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นยางชุม ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 100,000              
 (26082) 26082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงบงัมวลชนรังสรรค์ ต .บา้นโคก อ.สุวรรณคูหา 

จ.หนองบวัล้าภู
150,000              

 (26083) 26083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 (หอ้งเรียนอนุบาล)โรงเรียนบา้นโคกหนองบวั ต.วังปลาปอ้ม อ.
นาวัง จ.หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26084) 26084 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ ต .กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.
หนองบวัล้าภู

150,000              

 (26085) 26085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบา้นโคกนาเหล่า ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู 150,000              
 (26086) 26086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ และอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนชุมชนวังปลาปอ้มวิทย

ศึกษา ต.วังปลาปอ้ม อ.นาวัง จ.หนองบวัล้าภู
150,000              

 (26087) 26087 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นดงสวรรค์วิทยา ต .ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 200,000              



     หนา้ที ่1095

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26088) 26088 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26โรงเรียนบา้นกกค้อกกโพธิ์ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 200,000              
 (26089) 26089 ปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนสพป.หนองบวัล้าภ ูเขต 2 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบวัล้าภู 300,000              
 (26090) 26090 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา รางน้้า เชิงชาย และทาสีโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส ต .บา้นอิฐ อ.

เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
100,000              

 (26091) 26091 หอ้งสมุดปฐมวัย เปล่ียนโครงหลังคา กระเบื่้องหลังคา และฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ต .บางแก้ว อ.
เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

300,000              

 (26092) 26092 อาคารเรียน บผุนังไม้อัดสักพร้อมโครงคร่าวหอ้งเรียนโรงเรียนวัดก้าแพง ต .หลักฟา้ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 100,000              
 (26093) 26093 หอ้งคอมพวิเตอร์ ติดต้ังประตู-หน้าต่างกระจกบานเล่ือน บผุนังพร้อมโครงคร่าวโรงเรียนวัดนางเล่ว ต.ชัยฤทธิ์ อ.

ไชโย จ.อ่างทอง
99,900                

 (26094) 26094 อาคารเรียนแบบ 008 เเปล่ียนฝ้าเพดานพร้อมโครงร่าว และทาสีโรงเรียนวัดลาดเค้า ต.นรสิงห ์อ.ปา่โมก จ.
อ่างทอง

94,200                

 (26095) 26095 อาคารเรียน บผุนังพร้อมโครงคร่าว และทาสี หอ้งเรียนโรงเรียนวัดบา้นสร้าง ต .บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 99,800                

 (26096) 26096 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน และเสาโรงเรียนวัดทา่ตลาด ต .อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 150,000              
 (26097) 26097 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้งและทาสีหอ้งเรียนโรงเรียนวัดม่วงคัน ต .ร้ามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 150,000              

 (26098) 26098 หอ้งสมุด  บผุนังพร้อมโครงคร่าว ติดต้ังประตูกระจกโรงเรียนวัดแปดแก้ว ต .หวัตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 100,000              

 (26099) 26099 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนวัดลาดเปด็ ต .ทา่ช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 99,700                
 (26100) 26100 1.อาคารเรียนแบบ 014  เปล่ียนเสา  ฝาผนัง ฝ้าเพด านและทาสี 2. อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้า

เพดานโรงเรียนวัดศาลาดิน ต.ม่วงเต้ีย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
100,000              

 (26101) 26101 อาคารเรียน เปล่ียนเสา และฝาผนังโรงเรียนบา้นดอนตาวง ต .อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 100,000              
 (26102) 26102 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา และฝาผนังโรงเรียนวัดบา้นเพชร ต .แสวงหา อ.แสวงหา จ.

อ่างทอง
150,000              

 (26103) 26103 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปล่ียนประตู และทาสีโรงเรียนวัดวังน้้าเย็น ต.วังน้้าเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 150,000              
 (26104) 26104 อาคารเรียนแบบ 014 เปล่ียนฝาผนังหอ้งเรียนโรงเรียนวัดโพทลู ต .จ้าปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26105) 26105 อาคารเรียนแบบ ป1 ข ทาสีโรงเรียนกระทุม่ราย ต.บา้นรี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26106) 26106 อาคารเรียน เปล่ียนฝาผนง และทาสี หอ้งเรียนโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม ต .จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 100,000              
 (26107) 26107 อาคารเรียน เปล่ียนพืน้ไม้หอ้งเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.ไชยภมูิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 100,000              
 (26108) 26108 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนโรงเรียนอนุบาลปา่โมก (วัดโบสถ์สายทอง) ต.สายทอง อ.

ปา่โมก จ.อ่างทอง
100,000              

 (26109) 26109 อาคารเรียนแบบ 014 บพุนังหอ้งเรียนโรงเรียนวัดง้ิวราย ต .ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 150,000              
 (26110) 26110 อาคารเรียน บพุนังหอ้งเรียนโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ต .ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26111) 26111 อาคารหอ้งเรียนอนุบาล เปล่ียนฝาผนังและทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต .บอ่แร่-สนธิธรรม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26112) 26112 เปล่ียนหน้าต่างประตูและผนังหอ้งสมุดโรงเรียนวัดนางช้า ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 150,000              
 (26113) 26113 อาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวโรงเรียนวัดหว้ยโรง ต .หว้ยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 134,000              
 (26114) 26114 อาคารเรียน ติดมุง้ลวด เหล็กดัด เทพืน้หอ้งน้้า ปกูระเบือ้ง หอ้งเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดน้อย ต .ยี่ล้น อ.วิเศษชัย

ชาญ จ.อ่างทอง
99,200                

 (26115) 26115 อาคารเรียนแบบ 014 เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตู กระจก และทาสี หอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นหนองถ้า้ ต .มงคล
ธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

150,000              

 (26116) 26116 อาคารเรียนแบบ 014 ทาสีหอ้งเรียนโรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที ่202 ต.วังน้้าเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 100,000              



     หนา้ที ่1096

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26117) 26117 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ก่อผนังติดต้ังประตู หน้าต่าง เหล็กดัด ปพูืน้กระเบือ้ง และทาสี หอ้งวิชาการงาน

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ต.สีบวัทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
150,000              

 (26118) 26118 อาคารเรียน ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง หอ้งสมุด และหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ต .บา้นแห อ.เมือง
อ่างทอง จ.อ่างทอง

100,000              

 (26119) 26119 อาคารเรียน บผุนังประตูหน้าต่างและฝ้าเพดานหอ้งเรียนพเิศษโรงเรียนวัดเซิงหวาย ต .หวัไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.
อ่างทอง

150,000              

 (26120) 26120 อาคารเรียนแบบ 014 เปล่ียนฝาไม้ เสา วงกบ ฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนวัดละมุด ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 98,000                

 (26121) 26121 อาคารเรียน บฝุาผนังหอ้งพยาบาลและหอ้งคอมพวิเตอร์ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง ต .สายทอง อ.ปา่โมก จ.
อ่างทอง

150,000              

 (26122) 26122 อาคารเรียน 017 เปล่ียนหน้าต่างกระจกบานเล่ือนและทาสีหอ้งเรียนโรงเรียนวัดทา่โขลง ต .บอ่แร่ อ.โพธิ์ทอง จ.
อ่างทอง

100,000              

 (26123) 26123 อาคารเรียน บผุนังพร้อมโครงคร่าวและทาสีหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ ต .บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.
อ่างทอง

99,700                

 (26124) 26124 1.โรงอาหาร ทาสี
2. หอ้งน้้า เปล่ียนประตู ปกูระเบือ้ง และสุขภณัฑ์โรงเรียนวัดศีลขันธาราม ต .อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

200,000              

 (26125) 26125 อาคารเรียนแบบ 014 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดต้นทอง ต.ไผ่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 100,000              
 (26126) 26126 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีและปพูืน้โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ ต.ไผ่จ้าศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.

อ่างทอง
99,500                

 (26127) 26127 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา รางน้้า ทาสี และปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดขุมทอง ต .ไผ่จ้าศีล อ.วิเศษชัยชาญ 
จ.อ่างทอง

100,000              

 (26128) 26128 1. อาคารเรียน กรุผนัง  ทาสี  หอ้งคุณธรรม จริยธรรม กรุผนัง ทาสี เปล่ียนประตูหน้าต่างหอ้งอัฉริยะ
2. ส้วมแบบ 601/26 เปล่ียนประตู โรงเรียนวัดทา่ชุมนุม ต.โพธิ์ม่วงพนัธุ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

150,000              

 (26129) 26129 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โรงเรียนวัดรัตนาราม ต .หว้ยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 100,000              
 (26130) 26130 อาคารเรียนแบบ 014 เปล่ียนฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดบา้นพราน ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 100,000              
 (26131) 26131 อาคาเรียน จัดท้ากันสาด โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 150,000              
 (26132) 26132 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดราชปกัษ ีต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26133) 26133 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีและเปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นชะไว ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อ่างทอง 150,000              
 (26134) 26134 อาคารเรียนแบบ 014 เปล่ียนฝาพร้อมคร่าวหน้าต่างและทาสีโรงเรียนวัดทา่ ต.บางเสด็จ อ.ปา่โมก จ.อ่างทอง 100,000              
 (26135) 26135 อาคารเรียนแบบ 004 ทาสีโรงเรียนวัดบญุศิริวิทยาราม ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26136) 26136 อาคารเรียนแบบ 014 เทพืน้ คสล. โรงเรียนวัดปา่มุนี ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26137) 26137 โรงอาหาร เปล่ียนฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26138) 26138 อาคารเรียนแบบ ป.1 พเิศษ ทาสีโรงเรียนวัดท้านบ ต.ส่ีร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 100,000              
 (26139) 26139 อาคารเรียน ขัดพืน้ไม้พร้อมทาน้้ามันโรงเรียนวัดวันอุทศิ ต.ไผ่ด้าพฒันา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 150,000              
 (26140) 26140 อาคาเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดหลวง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 100,000              
 (26141) 26141 อาคารเรียนแ แบบ 017 เปล่ียนประตูหน้าต่าง ผนังกั้นหอ้ง และทาสีโรงเรียนวัดสามโก้ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.

อ่างทอง
100,000              

 (26142) 26142 1. อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง
2. ซ่อมแซมร่ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดบา้นแก ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

150,000              

 (26143) 26143 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนกร่าง ต .บา้นพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 99,600                
 (26144) 26144 อาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดทอ้งคุ้ง ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 150,000              



     หนา้ที ่1097

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26145) 26145 อาคารเรียนแบบ 014 ทาสีโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.ย่านซ่ือ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 99,800                
 (26146) 26146 อาคารเรียน ทาสีภายในโรงเรียนวัดวงษภ์าศน์ ต .ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 100,000              
 (26147) 26147 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 ต.บางเสด็จ อ.ปา่โมก จ.อ่างทอง 150,000              
 (26148) 26148 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนวัดทา่อิฐ ต .บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26149) 26149 อาคารเรียนแบบ 014 ทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26150) 26150 อาคารเรียนแบบ 014 ทาสีโรงเรียนวัดสว่าง ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26151) 26151 1. อาคารเรียนแบบ 014 ทาสี

2. อาคารเรียนแบบ 105/29 ทาสีโรงเรียนวัดยางมณี ต.ม่วงเต้ีย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
150,000              

 (26152) 26152 อาคารเรียนแบบ 003 พเิศษ ทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 99,800                
 (26153) 26153 1. อาคารเรียน  เปล่ียนวงกบพร้อมประตู ฝาผนังและทาสี

2. ปบูล็อกซีเมนต์ สนามโรงเรียนวัดโพธิ์ ต.ทา่ช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
98,300                

 (26154) 26154 อาคารเรียนแบบ 014 เปล่ียนหน้าต่าง วงกบ และทาสีโรงเรียนอนุบาลสามโก้(บา้นล้าสนุน่) ต.สามโก้ อ.สามโก้ 
จ.อ่างทอง

100,000              

 (26155) 26155 1. อาคารเรียน ทาสี
2. ถนน เทพืน้ คสล.โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ ์ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

99,900                

 (26156) 26156 อาคารเรียนแบบ 014 ทาสีโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26157) 26157 อาคารเรียน แบบ 014 ทาสีโรงเรียนวัดเจ้าบญุเกิด ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 99,200                
 (26158) 26158 อาคารเรียน แบบ 004 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดพจิารณ์โสภณ ต.โผงเผง อ.ปา่โมก จ.อ่างทอง 99,500                
 (26159) 26159 อาคารเรียน แบบ 014 ทาสีโรงเรียนวัดข่อย ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26160) 26160 อาคารเรียน เปล่ียนพืน้โรงเรียนวัดบญุเกิด ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26161) 26161 1. อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ คสล. และปกูระเบือ้ง

2. อาคารอเนกประสงค์ พืน้ คสล. และปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดน้้าอาบ ต .อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
150,000              

 (26162) 26162 อาคารเรียน แบบ 017 เปล่ียนฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ ์ต.องครักษ ์อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 150,000              
 (26163) 26163 อาคาเรียน แบบ ป.4 2 ชั้น สร้างเอง ทาสีโรงเรียนวัดน้้าพ ุต.ส่ีร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 150,000              
 (26164) 26164 อาคารเรียน แบบ 014 ทาสีโรงเรียนวัดส่ีร้อย ต.ส่ีร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 100,000              
 (26165) 26165 อาคารเรียน แบบ ป.เพเิศษ เปล่ียนหน้าต่างและฝ้าเพดานโรงเรียนวัดคลองพลู ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.

อ่างทอง
100,000              

 (26166) 26166 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 กันสาด ติดต้ังอ่างล้างหน้าและทาสีหอ้งเรียนปฐมวัยโรงเรียนวัดตลาดใหม่ ต .
ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

99,900                

 (26167) 26167 อาคารเรียน ฝาผนังและทาสีโรงเรียนวัดลานช้าง ต .หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 100,000              
 (26168) 26168 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดสิทธาราม ต .สาวร้องไห ้อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 150,000              
 (26169) 26169 อาคารเรียน แบบ 014และ ป.1 ข ทาสีและปพูืน้ทางเดินโรงเรียนวัดเกษทอง ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 100,000              
 (26170) 26170 อาคารเรียน แบบ อท.211 ทาสี โรงเรียนวัดยาง ต.หว้ยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 100,000              
 (26171) 26171 อาคารเรียน แบบ ป.2 พเิศษ ทาสีโรงเรียนวัดล้ินทอง ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 99,000                
 (26172) 26172 อาคารเรียน แบบ 014 ทาสีโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 99,200                
 (26173) 26173 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ไม้โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ต.โรงช้าง อ.ปา่โมก จ.อ่างทอง 100,000              
 (26174) 26174 1. อาคารเรียน ทาสี

ปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดทองกลาง ต.องครักษ ์อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
100,000              

 (26175) 26175 1. อาคารเรียน แบบ 014 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนหน้าต่าง
2. ส้วม เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนวัดทา่สามัคคี ต.องค์รักษ ์อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

100,000              

 (26176) 26176 อาคารเรียน แบบ 014 ปรับปรุงผนังหอ้งเรียนโรงเรียนวัดยางทอง ต .บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 100,000              



     หนา้ที ่1098

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26177) 26177 1. อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา

2. ส้วม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา
3. อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดราชสกุณา ต.ไผ่จ้าศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

149,900              

 (26178) 26178 หอ้งน้้าอาคารเรียน งานผนัง ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู และสุขภณัฑ์ จัดท้าเคาร์เตอร์โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
(ละเอียดอุปถัมภ)์ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

200,000              

 (26179) 26179 ปพูืน้กระเบือ้งหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นศาลาดิน ต .ศาาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 96,200                
 (26180) 26180 อาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต ต.มงคลธรรมนิมิต อ.

สามโก้ จ.อ่างทอง
150,000              

 (26181) 26181 1. อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 เปล่ียนประตู
2. อาคารหอประชุม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนประสิทธิวิทยา ต .หว้ยไผ่ อ.แสวงหา จ.
อ่างทอง

150,000              

 (26182) 26182 1. อาคารเรียน แบบ 014 เปล่ียนประตูหน้าต่าง 
2. อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง
3. อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดหนองยาง ต .วังน้้าเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

150,000              

 (26183) 26183 บา้นพกัครู สปช.301/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ฝา และพืน้ คสล.โรงเรียนวัดไทรย์ ต.ปา่ง้ิว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 100,000              

 (26184) 26184 อาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนวัดบา้นอิฐ ต .บา้นอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26185) 26185 โรงอาหาร เปล่ียนหลังคา และพืน้ คสล.โรงเรียนวัดไชยภมูิ ต.ไชยภมูิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 100,000              
 (26186) 26186 1. อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และแบบ สปช.102/25 ติดเหล็กดัด และทาสี

2. ส้วม เปลียนสุขภณัฑ์ พืน้กระเบือ้ง อ่างล้างหน้า
3. ซ่อมแซมทีส้่าหรับน้้าด่ืมโรงเรียนวัดถนน ต.โผงเผง อ.ปา่โมก จ.อ่างทอง

150,000              

 (26187) 26187 อาคารเรียน แบบ 014 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาและทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์เอน ต.ร้ามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 150,000              
 (26188) 26188 อาคารเรียน เปล่ียนประตูกระจกหน้าต่าง หน้าต่างกระจก หอ้งเรียนพเิศษโรงเรียนวัดล่ันทม ต .ร้ามะสัก อ.โพธิ์

ทอง จ.อ่างทอง
100,000              

 (26189) 26189 1. อาคารเรียน แบบสามัญ 401 เปลียนกระเบือ้งหลังคา 
2. ส้วม เปลียนสุขภฯัฑ์ ประตูและทาสีโรงเรียนวัดศรีกุญชร ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

100,000              

 (26190) 26190 โรงอาหาร เปล่ียนเสาและผนังโรงเรียนวัดอบทม ต .ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 150,000              
 (26191) 26191 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นไผ่หมูขวิด ต .ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 100,000              
 (26192) 26192 ส้วม แบบ สปช.601/26 เปล่ียนสุขภณัฑ์ ทาสี เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยคล้า ต .สาวร้องไห ้อ.

วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
149,300              

 (26193) 26193 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข เปล่ียนฝ้าเพดาน ผนังและพืน้ ทาสี โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.โพธิ์ม่วงพนัธ์ อ.สามโก้ จ.
อ่างทอง

150,000              

 (26194) 26194 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งและเปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองเสือ ต .สีบวัทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 98,500                
 (26195) 26195 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาและทาสีโรงเรียนชุมชนวัดร้ิวหว้า ต.บา้นพราน อ.

แสวงหา จ.อ่างทอง
150,000              

 (26196) 26196 อาคารเรียน ทาสีหอ้งเรียนโรงเรียนวัดมหาดไทย ต .มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26197) 26197 1. ส้วม เปล่ียนสุขภณัฑ์ ประตูและทาสี

2. โรงอาหาร ทาสีโรงเรียนวัดมหานาม ต.ไชยภมูิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
99,900                

 (26198) 26198 อาคารประกอบ เทพืน้ คสล. และปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดไชโย ต .ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 150,000              
 (26199) 26199 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดเอกราช ต .เอกราช อ.ปา่โมก จ.อ่างทอง 100,000              



     หนา้ที ่1099

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26200) 26200 ส้วม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนสุขภณัฑ์ เปล่ียนประตู ฝ้าเพดาน พืน้ คสล. ปพูืน้กระเบือ้ง และทาสี

โรงเรียนวัดยางช้าย ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
150,000              

 (26201) 26201 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทสีโรงเรียนวัดค้าหยาด ต.ค้าหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 150,000              
 (26202) 26202 1. อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนประตู ลวดตาข่ายกันนก และทาสี

2. อาคารเรียนแบบ 017 เปล่ียนบานประตู ฝา และทาสีโรงเรียนวัดโคกพทุรา ต.โพธิ์พระยา-ทา่เรือ อ.โพธิ์ทอง 
จ.อ่างทอง

100,000              

 (26203) 26203 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบพร้อมโครงคร่าวโรงเรียนวัดจันทราราม ต .โคกพทุรา อ.โพธิ์ทอง 
จ.อ่างทอง

100,000              

 (26204) 26204 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม ต .หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 96,500                
 (26205) 26205 อาคารเรียน ติดประตูเหล็กดัดพร้อมมุง่ลวด เทพืน้ คสล. ทาสีโรงเรียนวัดไผ่วง ต.ไผ่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 93,500                

 (26206) 26206 สนามกีฬาและพืน้ทางเดิน เทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดหวัตะพาน ต.หวัตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 150,000              
 (26207) 26207 อาคารเรียน แบบ 008 เปล่ียนฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนวัดหนองกร่าง ต.ราษฎรพฒันา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 100,000              
 (26208) 26208 โรงอาหาร ติดต้ังแผงตาข่าย พร้อมโครงคร่าว และปกูระเบือ้งโรงเรียนวัดหมืน่เกลา ต .วังน้้าเย็น อ.แสวงหา จ.

อ่างทอง
98,700                

 (26209) 26209 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีบวัทอง ต.สีบวัทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 150,000              
 (26210) 26210 อาคารเรียนและอาคารประกอบ เทพืน้ คสล . และทาสีโรงเรียนวัดหวัสะแกตก ต.จ้าลอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 148,000              
 (26211) 26211 1. อาคารเรียนอาคารประกอบ ทาสี

2. ลาน คสล. โรงเรียนวัดโคศุภราช ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
100,000              

 (26212) 26212 ปพูืน้กระเบือ้งหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นน้้าผ้ึง ต .บา้นอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 150,000              
 (26213) 26213 อาคารอเนกประสงค์ สปช.105/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนวัดมะขาม ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 150,000              
 (26214) 26214 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดปราสาท ต .ปา่โมก อ.ปา่โมก จ.อ่างทอง 150,000              
 (26215) 26215 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ติดต้ังหลังคากันสาดโรงเรียนวัดทางพระ ต.คลองสาหร่าย-ดอนกร่าง อ.โพธิ์ทอง 

จ.อ่างทอง
150,000              

 (26216) 26216 อาคารประกอบ ติดต้ังหน้าต่าง ประตู กระจกโรงเรียนอนุบาลไชโย(วัดสระเกษอาทรสิกขกา ต.ไชยภมูิ อ.ไชโย จ.
อ่างทอง

100,000              

 (26217) 26217 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดรุ้ง ต .บา้นรี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 150,000              
 (26218) 26218 เทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดสามประชุม ต.บางระก้า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26219) 26219 สนามเด็กเล่น เทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดบางจักร ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 100,000              
 (26220) 26220 เทพืน้ คสล. ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหลักแก้ว ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 149,000              
 (26221) 26221 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดสามขาว ต .อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 100,000              
 (26222) 26222 ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนวัดจันทร์มณี ต.วังน้้าเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 100,000              
 (26223) 26223 ซ่อมแซม ลาน คสล.โรงเรียนวัดจ้าปาหล่อ ต.จ้าปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 99,600                
 (26224) 26224 ปพูืน้กระเบือ้งใต้ถุนอาคารเรียนโรงเรียนวัดโพธิวงษ ์ต .บา้นแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26225) 26225 ส้วม แบบ สปช.601/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู ปพูืน้กระเบือ้ง บผุนังกระเบือ้งและทาสี

โรงเรียนวัดบา้นปา่ ต.ตรีณรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
150,000              

 (26226) 26226 หอ้งประชุม ฝ้าเพดาน ผนัง โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 150,000              
 (26227) 26227 ถมดินสนามโรงเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.บางระก้า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 94,600                
 (26228) 26228 ถมดินสนามโรงเรียนโรงเรียนวัดคลองส้าโรง ต .หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 100,000              
 (26229) 26229 ถมดินสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลแสวงหา ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 149,000              



     หนา้ที ่1100

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26230) 26230 อาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน กรุผนัง ประตูบานทกึ ก่ออิฐ และทาสีโรงเรียนวัดหว้ยคันแหลน ต.

หว้ยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
100,000              

 (26231) 26231 อาคารเรียน แบบ 014 เปล่ียนฝาผนัง และทาสีโรงเรียนวัดมะนาวหวาน ต.ศาาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง

100,000              

 (26232) 26232 เทพืน้ คสล. บริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 100,000              
 (26233) 26233 ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารส้านักงานโรงเรียนสพป.อ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 300,000              
 (26234) 26234 อาคารเรียนอาคารประกอบ เปล่ียนหน้าต่าง ประตู กระจกฝ้า กระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนวัด

สนธิธรรม ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
100,000              

 (26235) 26235 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และรางระบายน้้าโรงเรียนบา้นนาค้า ต .คึมใหญ่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26236) 26236 ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว 002โรงเรียนบา้นหนิกองสามัคคี ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26237) 26237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงอาหารโรงเรียนบา้นเหล่าหนาด ต .นาผือ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26238) 26238 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรีนโรงเรียนบา้นสามัคคี ต.นาปา่แซง อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26239) 26239 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบสามัญ คอนกรีต 2  ชั้น  6  หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นโคกค่าย ต .ไก่ค้า อ.เมืองอ้านาจเจริญ

 จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26240) 26240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซโรงเรียนหว้ยไร่หาดทรายมูล ต.หว้ยไร่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26241) 26241 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวด้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต .หว้ย อ.
ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26242) 26242 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ คสล.โรงเรียนบา้นหนองแสง ต.หว้ยไร่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26243) 26243 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นหนองแสง ต .นาหว้า อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26244) 26244 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 และอาคารเรียน สปช 102/26โรงเรียนบา้นค้าโพน ต.ค้าโพน 

อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26245) 26245 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ต .
โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26246) 26246 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 สร้าง พ.ศ.2557โรงเรียนบา้นหว้ยงูเหลือม ต.นาหว้า อ.ปทมุราชวงศา จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26247) 26247 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ 4  หอ้งเรียน โรงเรียนปลาค้าวหนองน้้าเทีย่ง ต .ปลาค้าว อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26248) 26248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกสูง ต .นาผือ อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26249) 26249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 โรงเรียนบา้นหวัตะพาน ต.หวัตะพาน อ.หวัตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26250) 26250 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 พ.ศ.2533
ปรับปรุงอาคารเรียน  แบบ ป1. ซ  พ.ศ.2551โรงเรียนบา้นค้าย่านาง ต.นาปา่แซง อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26251) 26251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนดู่ ต .สร้างนกทา อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ

150,000              



     หนา้ที ่1101

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26252) 26252 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีค้างูเหลือม ต .โนน

โพธิ์ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26253) 26253 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นถ่อนดอนม่วง ต .ไม้กลอน อ.
พนา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26254) 26254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นแก้งกฐิน ต .นาหมอม้า อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26255) 26255 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นโค้งอร่าม ต .ค้า
โพน อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26256) 26256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/26โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26257) 26257 ปรับปรุงอาคาร สปช.105/29 สร้าง พ.ศ. 2535โรงเรียนบา้นโสกกระแต้ ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 99,000                
 (26258) 26258 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ต .ไก่ค้า อ.เมือง

อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26259) 26259 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นต้าแย (ประชาสงเคราะห์) ต.พระ
เหลา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26260) 26260 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นศรีคุณ (คุรุประชาวิทยา) ต.
จานลาน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26261) 26261 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นนาสะแบง ต .พระเหลา อ.พนา 
จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26262) 26262 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นสามัคคีพฒันา ต .ไก่ค้า อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26263) 26263 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นผ้ึง ต .จานลาน อ.พนา จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26264) 26264 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นหนิกอง (บา้นนามน) ต.นาหว้า 
อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26265) 26265 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์เพือ่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบา้นค้าปอแก้วค้าไหล ต .เหล่าพรวน อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26266) 26266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดโรงเรียนนาวังกุดตากล้า ต .นาวัง อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26267) 26267 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนโคกสวาสด์ิหนองสอง
หอ้งดอนแดง ต.นาผือ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26268) 26268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ สปช .104/26, 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29, ปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนม่วงโปห้นองน้้าขุ่น ต.โนนงาม อ.
ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26269) 26269 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ สปช .104/26โรงเรียนบา้นคึมใหญ่ ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26270) 26270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรงมะลิลา สร้าง พ .ศ. 2522โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบา้นหนองมะแซว ต .นาวัง
 อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26271) 26271 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นวังแคน ต .กุดปลาดุก อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              



     หนา้ที ่1102

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26272) 26272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด สร้างเมือ่ พ .ศ.2525โรงเรียนบา้นค้าเดือย ต.นาหมอม้า อ.ชานุมาน จ.

อ้านาจเจริญ
150,000              

 (26273) 26273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2540โรงเรียนบา้นเหล่าฝ้าย ต.ดงบงั อ.ลือ
อ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26274) 26274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสามัญ / 2549 สร้าง พ.ศ. 2549 จ้านวน 3 หอ้งโรงเรียนนิคมชานุมาน
สงเคราะห ์3 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26275) 26275 อาคารเรียนแบบ สปช102/26 สร้าง 2553โรงเรียนบา้นเสียว ต.รัตนวารี อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26276) 26276 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้				โรงเรียนชุมชนบา้นน้้าปลีก ต.น้้าปลีก อ.

เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
150,000              

 (26277) 26277 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นโนนค้อทุง่ ต .
โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26278) 26278 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน อาคารเรียน สปช .105/29 อาคาร 5โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม ต.เค็งใหญ่ อ.หวั
ตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26279) 26279 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในดรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นหนองแสง ต .
รัตนวารี อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26280) 26280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26โรงเรียนบา้นจอกพฒันา ต.ดงบงั อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26281) 26281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดอาคาร สปช .105/26 จ้านวน 6 หอ้ง สร้าง
เมือ่ พ.ศ. 2528 ,  ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ ฯ สร้างเมือ่ พ .ศ. 2521โรงเรียนประชาสามัคคี ต.
แมด อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26282) 26282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2528โรงเรียนบา้นกุดสิม ต.โคกกลาง อ.ลือ
อ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26283) 26283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2533โรงเรียนบา้นหนองสะโน ต.หว้ย อ.ปทมุ
ราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26284) 26284 ซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบสามัญ 312,ส้วม สปช.601/26 4 ทีน่ัง่,
ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป1 ซ โรงเรียนบา้นค้ามะโค้งหนองแฝก ต.สร้างนกทา อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26285) 26285 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2525โรงเรียนบา้นโนนงาม ต.โนนงาม อ.ปทมุ
ราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26286) 26286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ จว./2524 โรงเรียนบา้นจิก ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26287) 26287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นไร่ขี ต.ไร่ขี อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ 150,000              
 (26288) 26288 ปรับปรุงซ่อมแซมปกูระเบือ้งอาคารเรียนอาคารประกอบ แบบ สปช .203-2556โรงเรียนบา้นบอ่ชะเนง ต.หนอง

แก้ว อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26289) 26289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26โรงเรียนบา้นเชือก ต.นาจิก อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26290) 26290 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้าง สปช .101/26 สร้าง พ.ศ. 2535 โรงเรียนบา้นนายูง
 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ

98,000                

 (26291) 26291 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้					โรงเรียนบา้นหนองสามสีหนองดินด้า ต.
หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26292) 26292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ซ จ้านวน 3 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ.2518โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย 
ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              



     หนา้ที ่1103

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26293) 26293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด 24 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2526โรงเรียนโนนทุง่ดอนชาด ต.ไม้กลอน อ.พนา 

จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26294) 26294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุด
โทรม  อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ/336 สร้างพ.ศ. 2517โรงเรียนบา้นนายม ต.นายม อ.เมืองอ้านาจเจริญ 
จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26295) 26295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบสร้างเอง ขนาด 3 หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นไก่ค้า ต.ไก่ค้า อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26296) 26296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26  สร้างป ี 2527โรงเรียนบา้นหนองคล้า ต.เสนางคนิคม อ.
เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26297) 26297 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ป.1ซ สร้าง 2512โรงเรียนบา้นนาหมอม้า ต.นาหมอม้า อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26298) 26298 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบา้นนาสีนวน ต .
กุดปลาดุก อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26299) 26299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ต้่า จ้านวน 3 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ. 2513โรงเรียนบา้นโสกทา่วังหนิ ต .
หวัตะพาน อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26300) 26300 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์และอาคารเรียนแบบ  สปช .102/26โรงเรียนบา้นนาหนองใหญ่ ต.ไร่สีสุก 
อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26301) 26301 ปรับปรุงถนนคอนกรีตอเนกประสงค์ (คสล.)โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26302) 26302 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรเรียน สปช.105/26โรงเรียนบา้นหนองบวัสงยาง ต .เหล่าพรวน อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.

อ้านาจเจริญ
150,000              

 (26303) 26303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จว. 24 พ.ศ. 2524โรงเรียนบา้นหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.หวัตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26304) 26304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุด (หอ้งโสตทศันูปกรณ์)โรงเรียนบา้นดงมะยาง
หนองนกหอ ต.ดงมะยาง อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26305) 26305 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ จว24โรงเรียนบา้นโพนเมืองน้อย ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26306) 26306 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ สร้าง พ.ศ.2523โรงเรียนบา้นโนนหนามแทง่ ต.ค้าพระ อ.หวัตะพาน 
จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26307) 26307 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน โรงเรียนดงแสนแก้วดงส้าราญ ต .ค้าเขื่อนแก้ว 
อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26308) 26308 ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมลานอเนกประสงค์ จัดกิจกรรม BBLโรงเรียนบา้นหว้ย(คุรุประชาคาร) ต.หว้ย อ.ปทมุราช
วงศา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26309) 26309 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนค้อ ต .หนองแก้ว อ.หวัตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26310) 26310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ สร้างเมือ่ พ.ศ. 2522โรงเรียนบา้นนาเรือง ต.นาผือ อ.เมืองอ้านาจเจริญ
 จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26311) 26311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุด (โรงอาหาร สร้างเอง)โรงเรียนบา้นดอนชาด
 ต.หว้ย อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26312) 26312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สร้าง พ .ศ. 2543โรงเรียนบา้นหนองยาง ต.ดงบงั อ.ลืออ้านาจ จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              



     หนา้ที ่1104

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26313) 26313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้าง พ.ศ.2529โรงเรียนบา้นโนนเมือง ต.ค้าพระ อ.

หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26314) 26314 ปรับปรุงอาคารเรียน สปช.105/29 สร้าง 2540โรงเรียนเพยีงหลวง 9ฯ ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26315) 26315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคาร ป .1 ซ, อาคาร สปช.101/26โรงเรียนบา้นฟา้หว่น ต.ไร่ขี 
อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26316) 26316 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26โรงเรียนบา้นขุมเหล็ก ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26317) 26317 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนหนามแทง่ ต .โนนหนามแทง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26318) 26318 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตอเนกประสงค์โรงเรียนโสกโดนค้าไหลค้าเตย ต .โนนหนามแทง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ
 จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26319) 26319 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26320) 26320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป.1 ซ สร้าง พ.ศ. 2519โรงเรียนบา้นนาจิกหนองทุง่มนต์หนองชาด ต .นาจิก

 อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26321) 26321 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้					โรงเรียนบา้นก่อนาดี ต.ปลาค้าว อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26322) 26322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป.1 ซ สร้าง พ.ศ.2519โรงเรียนบา้นโคกก่ง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26323) 26323 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้					โรงเรียนบา้นโคกก่องนคร ต.ปลาค้าว อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26324) 26324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ  สปช 104/26  โรงเรียนบา้นนาสะอาด ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26325) 26325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร)โรงเรียนอนุบาลชานุมาน ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 150,000              

 (26326) 26326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2531 
จ้านวน 3 หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นศรีราชา ต .ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26327) 26327 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.103/26โรงเรียน
อนุบาลหวัตะพาน(รัตนวารี) ต.รัตนวารี อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26328) 26328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ขนาด 8 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ. 2529โรงเรียนนาผือโคกกอก ต.นาผือ
 อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26329) 26329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน KUโรงเรียนต้ารวจตะเวนชายแดนบา้นปา่ก่อ ต.ปา่ก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 150,000              

 (26330) 26330 ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานทรงจั่ว ชั้นเดียว พ.ศ. 2523โรงเรียนบา้นดอนหมู ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26331) 26331 ปรับปรุงภมูิทศัน์จัดท้าลานคอนกรีตโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ต .โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 200,000              
 (26332) 26332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26  ขนาด 3 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ. 2542โรงเรียนบา้นค้าแก้ว ต.ค้า

เขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
150,000              

 (26333) 26333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างเมือ่ พ .ศ. 2522โรงเรียนบา้นเหล่า
ฝ้ายศาลาสามัคคี ต.แมด อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              



     หนา้ที ่1105

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26334) 26334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 สร้าง พ.ศ. 2533โรงเรียนบา้นดอนชีหนองมะยอด ต.ดงบงั อ.ลือ

อ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26335) 26335 1.อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2537 ปรับปรุงพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
2.อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2540ปรับปรุงพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหว้ยทม ต .ปา่ก่อ 
อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26336) 26336 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้					โรงเรียนบา้นสมสะอาดเนินกุง ต.หนองสามสี
 อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26337) 26337 ปรับปรุงอาคาราเรียนแบบจังหวัด/26 สร้าง พ.ศ. 2526โรงเรียนขามนาเพยีงโคกยาว ต .สร้างนกทา อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26338) 26338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ จ้านวน 3 หอ้งเรียน  สร้าง พ.ศ.2524โรงเรียนบา้นสายนาดงอุปถัมภ ์ต.
โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26339) 26339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 102/26  3 หอ้งเรียน ป ีพ.ศ. 2558โรงเรียนมิง่มงคล ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ 
จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26340) 26340 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้					โรงเรียนนาเจริญหนองแดง ต.ค้าเขื่อนแก้ว 
อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26341) 26341 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้					โรงเรียนบา้นชะแงะ ต.โพนเมืองน้อย อ.หวั
ตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26342) 26342 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้					โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.ลือ
อ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26343) 26343 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้					โรงเรียนบา้นโคกจักจั่น ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.
ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26344) 26344 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 103/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2529โรงเรียนบา้นทวีผล ต.นาหว้า อ.ปทมุราชวงศา จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26345) 26345 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบจังหวัด สร้างป ีพ .ศ. 2526โรงเรียนบา้นก่อ(รามค้าแหงอนุสรณ์ 2) ต.ดอนเมย อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26346) 26346 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้					โรงเรียนบา้นนาเมือง ต.กุดปลาดุก อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26347) 26347 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลปทมุราช
วงศา ต.นาหว้า อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

140,000              

 (26348) 26348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 จ้านวน 2 หอ้ง สร้างเมือ่ พ .ศ.2527โรงเรียนบา้นโนนกุง ต.ชานุมาน
 อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26349) 26349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/25  8 หอ้ง สร้าง พ.ศ. 2529โรงเรียนบา้นหนองปลิง ต.ดอนเมย 
อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26350) 26350 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้					โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต.อ้านาจ อ.ลืออ้านาจ
 จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26351) 26351 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้					โรงเรียนบา้นยางช้า ต.อ้านาจ อ.ลืออ้านาจ 
จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26352) 26352 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนภกัดีเจริญหวันาโคกช้างมะนาย ต .หว้ยไร่
 อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26353) 26353 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้					โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา ต.โคก
กลาง อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              



     หนา้ที ่1106

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26354) 26354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2525โรงเรียนบา้นหนิส่ิว ต.ชานุมาน อ.ชานุ

มาน จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26355) 26355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.รย.106/2543โรงเรียนบา้นภเูขาขาม ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26356) 26356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงบค์ แบบ 202/26 สร้าง พ.ศ. 2531โรงเรียนบา้นโคกเลาะ ต.หนองแก้ว อ.
หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26357) 26357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/2526 ขนาด 3 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ. 2526โรงเรียนบา้นเหล่าเลิง ต.
ไร่ขี อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26358) 26358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ จ้านวน 6 หอ้ง สร้าง พ.ศ.2522โรงเรียนบา้นนางาม ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน 
จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26359) 26359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 312/23 ป ี23โรงเรียนบา้นนาสีดา ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 150,000              

 (26360) 26360 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู แบบ อจ 60 (อบ.488)โรงเรียนบา้นหนิขัน ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26361) 26361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ (2525)โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห ์1 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.

อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26362) 26362 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบา้นโนนหวางโนนกุง ต.จานลาน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26363) 26363 ซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล,อาคาร สปช.105/26โรงเรียนนาหว้ยยางสองคอน ต .โนนโพธิ์ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26364) 26364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ สร้างเมือ่ พ.ศ. 2523โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) ต.บุง่ อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26365) 26365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2 หอ้งเรียนโรงเรียนนาแวงหนองหวัลิง ต .จานลาน อ.พนา จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26366) 26366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26, ส้วม สปช.603/29โรงเรียนบา้นโคกช้างฮ้าย ต.นาวัง อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26367) 26367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นน้้าทว่ม ต .เปอืย อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ 150,000              
 (26368) 26368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 101/26โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต.น้้าปลีก อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26369) 26369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/26โรงเรียนบา้นบาก ต.สร้างนกทา อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26370) 26370 1. ส้วม สปช.601/26 พ.ศ.2526 ปรับปรุงหลังคา,พืน้ปกูระเบือ้ง,ทาสี
2. อาคารเรียน สปช.101/26 พ.ศ.2526 ปรับปรุงพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าซับ ต .แมด อ.ลืออ้านาจ จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26371) 26371 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้					โรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต.หว้ยไร่ อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26372) 26372 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้					โรงเรียนหนองแหโ่นนสมบรูณ์ ต.นายม อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26373) 26373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด 2525โรงเรียนบา้นดอนไร่ ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26374) 26374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 4 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ. 2535โรงเรียนบา้นหนองโนสวนโคก ต.
โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

100,000              



     หนา้ที ่1107

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26375) 26375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน สร้างเมือ่ พ .ศ. 2551โรงเรียนประชารัฐ

วิทยา ต.รัตนวารี อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
150,000              

 (26376) 26376 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัว และอื่น ๆ โรงเรียนบา้นหนองขอน ต .หวัตะพาน อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26377) 26377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ  สร้างเมือ่ พ .ศ. 2546โรงเรียนบา้นนาอุดม ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม 

จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26378) 26378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัดโรงเรียนบา้นค้าข่า ต .สร้างถ่อน้อย อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26379) 26379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา ต .จิกดู่ อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26380) 26380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดทรุดโทรม อาคารเรียนแบบ สปช . 

102/26 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2527โรงเรียนบา้นหนองเรือ ต.นาหมอม้า อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26381) 26381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 โรงเรียนบา้นนาค้าสามัคคี ต.นาหมอม้า อ.เมืองอ้านาจเจริญ 
จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26382) 26382 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ 
ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26383) 26383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซโรงเรียนบา้นบก ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26384) 26384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ จังหวัด /24โรงเรียนบา้นทุง่สว่าง ต .บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26385) 26385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 สร้างป ีพ.ศ.2535โรงเรียนบา้นดอนเมย ต.ดอนเมย อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26386) 26386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  สูงโรงเรียนบา้นตาด ต.หว้ย อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26387) 26387 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบา้นชาด ต .เค็งใหญ่ อ.หวั

ตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26388) 26388 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบา้นนาเวียง ต .นาเวียง อ.
เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26389) 26389 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนนาแต้โคกส้าราญ ต .
นาแต้ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26390) 26390 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบา้นดู่พฒันา ต.เค็งใหญ่ อ.
หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26391) 26391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุด อาคารเรียนอเนกประสงค์ สร้างเมือ่ พ .ศ. 
2549โรงเรียนบา้นดงสวาง ต.นาวัง อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26392) 26392 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบา้นเปา้ ต.เค็งใหญ่ อ.หวั
ตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26393) 26393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซโรงเรียนชุมชนบา้นค้าพระ ต.ค้าพระ อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ 150,000              
 (26394) 26394 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตอเนกประสงค์ (คสล.)โรงเรียนบา้นหนองแคน ต.ค้าพระ อ.หวัตะพาน จ.

อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26395) 26395 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนบา้นอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26396) 26396 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองอ้านาจเจริญ ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 200,000              
 (26397) 26397 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบอื่นๆ พ.ศ. 2547โรงเรียนบา้นโนนแคน ต.สร้างถ่อน้อย อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26398) 26398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ 101/26โรงเรียนบา้นนาอุดม ต.ไร่ขี อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26399) 26399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสามัญจังหวัด ป ี2525โรงเรียนบา้นหนองหิง้โคกเจริญ ต.อ้านาจ อ.ลืออ้านาจ 

จ.อ้านาจเจริญ
100,000              



     หนา้ที ่1108

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26400) 26400 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์แบบจังหวัด 2523โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต.นาวัง อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26401) 26401 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป1 ซโรงเรียนสามแยกชมภโูคกเจริญยางเครือพฒันา ต .นาปา่แซง อ.ปทมุราชวงศา จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26402) 26402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  สร้างป ีพ.ศ. 2552โรงเรียนหนองข่าปา่หวาย ต.หนองข่า อ.
ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26403) 26403 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบา้นโนนสูง ต.นาเวียง อ.
เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26404) 26404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  ขนาด 2 หอ้งเรียน สร้าง พ.ศ. 2518โรงเรียนบา้นกุดน้้ากิน ต.นาแต้ 
อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26405) 26405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน101/26โรงเรียนบา้นหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26406) 26406 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สปช206/2526โรงเรียนบา้นนาปา่แซง(ประชาสามัคคี) ต.นาหว้า อ.ปทมุราชวงศา

 จ.อ้านาจเจริญ
150,000              

 (26407) 26407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  สปช .601/26  ขนาด  6 หอ้งเรียน  สร้าง พ.ศ. 2531โรงเรียนบา้นดอนแดง
 ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26408) 26408 อาคารเรียน สปช 105/29 สร้าง พ.ศ. 2537,อาคารหอ้งสมุด สร้าง 2539โรงเรียนบา้นจานลาน ต.จานลาน อ.
พนา จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26409) 26409 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทบัม้า) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26410) 26410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26โรงเรียนบา้นเวียงหลวง ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26411) 26411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2538,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2545,
อาคารเรียนแบบจังหวัด สร้าง 2525โรงเรียนบา้นกุดปลาดุก ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26412) 26412 อาคารเรียนแบบจังหวัด/24โรงเรียนโคกชาดกลางทา่โพธิ์ ต.ค้าพระ อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26413) 26413 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป.1ซ สร้าง 2519โรงเรียนบา้นโนนจาน ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26414) 26414 ปรับปรุงอาคารเรียน สปช.105/29  สร้าง  2540โรงเรียนบา้นดงสีโท ต.หนองมะแซว อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.

อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26415) 26415 ปรับปรุงอาคารเรียน สปช. 105/29 สร้าง  2546โรงเรียนบา้นโสกใหญ่ ต.ลือ อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 150,000              
 (26416) 26416 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ สปช.102/26,ปรับปรุงลานคอนกรีตอเนกประสงค์ คสลโรงเรียนบา้นหนองแมงดา ต .

ปา่ก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
150,000              

 (26417) 26417 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน , ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.
102/26, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนเหล่าพรวนปา่กุงโนนสวาง ต.เหล่าพรวน อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26418) 26418 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป.1ซ/2522,ร้ัวคอนกรีตโรงเรียนบา้นทา่ยางชุม ต .ค้าพระ อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26419) 26419 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ สปช 105/26 โรงเรียนบา้นนาเยีย ต.นายม อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 150,000              
 (26420) 26420 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา ต.

สร้างถ่อน้อย อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26421) 26421 ปรับปรุงสภาพลานคอนกรีต คสล.โรงเรียนชุมชนบา้นนาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ 150,000              



     หนา้ที ่1109

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26422) 26422 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบา้นหนองมะเส่ียงโนนม่วง

 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
150,000              

 (26423) 26423 อาคารเรียนแบบ สปช.105/2*9 สร้าง 2535โรงเรียนบา้นลือนาค้า ต.ลือ อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 150,000              
 (26424) 26424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 2524โรงเรียนหวัดงหนองคลอง ต .เค็งใหญ่ อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26425) 26425 อาคารเรียน สปช. 105/26  พ.ศ. 2529โรงเรียนพฒันาสามัคคี ต.หนองมะแซว อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26426) 26426 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29  สร้าง 2538,อาคารนหอ้งสมุด พ.ศง 2549โรงเรียนบา้นสร้อย
(ประชารัฐรังสรรค์) ต.จานลาน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26427) 26427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่นๆโรงเรียนบา้นค้าน้อย ต .สร้างถ่อน้อย อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26428) 26428 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนชุมชนเปอืยหวัดง ต.เปอืย อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
200,000              

 (26429) 26429 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1ซ สร้าง พ.ศ. 2526โรงเรียนบา้นคึมข่า ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26430) 26430 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด สร้าง 2525 2.ปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นไร่สมบรูณ์ ต .
ไก่ค้า อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26431) 26431 1.อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ พ.ศ.2515 ปรับปรุงพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
ทาสีน้้ามันโรงเรียนชุมชนบา้นจิกดู่ ต.จิกดู่ อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26432) 26432 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 2526โรงเรียนบา้นโคกกลางเหนือ ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26433) 26433 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน 105/26  โรงเรียนบา้นพทุธรักษา ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 150,000              
 (26434) 26434 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเ้ยนแบบ สปช.105/29 สร้าง 2534 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 

105/29 สร้าง 2545โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) ต.พนา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
150,000              

 (26435) 26435 1.อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 พ.ศ. 2535 ปรับปรุงพืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนส้าราญ ต .นาหว้า อ.
ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26436) 26436 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26437) 26437 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนหนองลุมพกุหนองยางสามัคคี ต.ลือ อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26438) 26438 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนบา้นฤกษอ์ุดมอู่สะเภา ต.ลือ อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26439) 26439 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนบา้นเกษมสุข ต.ลือ อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26440) 26440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้าง 2538โรงเรียนบอ่บโุปโล ต.ไก่ค้า อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26441) 26441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29  สร้าง  2551 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ ต.ค้าโพน อ.ปทมุราชวงศา
 จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26442) 26442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบจังหวัด/24 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนค้ามะเบือ่แสงเพชร ต .หนองมะแซว อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26443) 26443 1.อาคารอเนกประสงค์ สามัญ 336 สร้าง พ.ศ.2525 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาคสล.,หลังคากระเบือ้ง ,พืน้คสล.
โรงเรียนบา้นแยหนองแคน ต .ดงมะยาง อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              



     หนา้ที ่1110

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26444) 26444 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ สร้าง 2489โรงเรียนบา้นค้าน้อย ต. ่หว้ย อ.ปทมุราชวงศา จ.

อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26445) 26445 1.ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบองค์การฯ สร้าง ปี2523  2. ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบองค์การฯ 
สร้างป ี2529โรงเรียนบา้นหนิเกิ้ง ต.ค้าโพน อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26446) 26446 1.อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2538 ปรับปรุงหลังคากันสาด,ฝ้าเพดาน,ทาสีโรงเรียนบา้นโพนทอง 
ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26447) 26447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสามัญ (ดัดแปลงมาจากอาคารเรียนแบบจังหวัด)โรงเรียนบา้นถ่อน
ใหญ่ ต.ปลาค้าว อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26448) 26448 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นสว่างใต้ ต.หว้ย อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26449) 26449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ สร้างป ี2523โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย ต.สร้างนกทา อ.เมือง

อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26450) 26450 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ /2516  โรงเรียนบา้นหวัภ ูต.นาแต้ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26451) 26451 ปรังปรุงร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นบุง่เขียว ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 150,000              
 (26452) 26452 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/26 สร้างป ี2529 โครงหลังคาเหล้กโรงเรียนบา้นหวัดอนขาม

สามัคคี ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
150,000              

 (26453) 26453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26โรงเรียนชุมชนบา้นเสารีก ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ 150,000              
 (26454) 26454 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน แบบ ป1ซ สร้าง 2523โรงเรียนบา้นหอ่งเตย ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.

อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26455) 26455 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ สร้าง พ.ศ.2519 ปรับปรุมซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบา้นเหล่าขวาว ต.โพนเมืองน้อย อ.หวั
ตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26456) 26456 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ. สร้าง พ.ศ. 2517  ปรับปรุงทาสีอาคารโรงเรียนบา้นค้าเจริญ ต.หวัตะพาน อ.หวัตะพาน 
จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26457) 26457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรแบบ ป.1ซ 2 ชั้น  6  หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นโพนขวาว ต .จิกดู่ อ.หวัตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26458) 26458 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต.สร้างถ่อน้อย อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26459) 26459 ปรับปรุงซ่อมแซมอาครเรียนแบบองค์การส่วนจังหวัดโรงเรียนบา้นหนองเทา ต .จิกดู่ อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26460) 26460 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนสพป.อ้านาจเจริญ ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 300,000              
 (26461) 26461 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ สร้าง พ.ศ. 2520 ปพูืน้กระเบืง้เคลือบโรงเรียนบา้นแสนสุข ต .ลือ อ.

ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26462) 26462 อาคารเรียนแบบจว./23  3 หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นโปง่หนิ ต .โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26463) 26463 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/2529 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด/2524

โรงเรียนบา้นสร้างถ่อ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
150,000              

 (26464) 26464 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 201/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ 2.  ปรับปรุงอาคารโรง
อาหาร  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเจริญสามัคคี ต .บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26465) 26465 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 101/26  สร้างพ.ศ. 2538 โรงเรียนบา้นดงบงัพฒันา ต .น้้าปลีก อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26466) 26466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26  สร้างป ี2538โรงเรียนบา้นนาดอกไม้ ต.นายม อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              



     หนา้ที ่1111

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26467) 26467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 201/26 สร้าง พ.ศ. 2526

โรงเรียนบา้นค้าสร้างบอ่ ต.น้้าปลีก อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26468) 26468 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด/24โรงเรียนบา้นดอนว่าน ต.หวัตะพาน อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26469) 26469 อาคารเรียน ป.1ซ พ.ศ.2517 ซ่อมแซมเสาไม้เนือ้แข็ง,บานประตู/บานหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียน

บา้นกุงชัย ต.ดงบงั อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
150,000              

 (26470) 26470 ลานอเนกประสงค์ คสล.โรงเรียนบา้นนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ)์ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26471) 26471 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 โรงเรียนบา้นสงยางนาตากล้า ต .หนองข่า อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26472) 26472 โรงอาหารแบบอื่น พ.ศ.2529โรงเรียนบา้นคันสูง ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26473) 26473 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นโนนผักหวาน ต.จิกดู่ อ.หวัตะพาน จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26474) 26474 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ คสล. หนา 10 ซม.โรงเรียนบา้นดงบงัโนนจานเสาเล้า ต.ดงบงั อ.ลืออ้านาจ จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26475) 26475 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ปรับปรุงพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ,ทาสีน้้าอะครีลิคโรงเรียนบา้นนาผาง(วิบลูราษฎร์
สามัคคี) ต.หว้ย อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26476) 26476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.102/26 ,แบบป.1ซ. /2522,ปรับปรุงประตูเข้าออกโรงเรียนบา้นทบัเมย ต.โนน
หนามแทง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26477) 26477 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต .หนองข่า อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 200,000              
 (26478) 26478 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบป.1ซ./2524โรงเรียนปา่ต้ิวปา่เตยวิทยาสรรค์ ต .กุดปลาดุก อ.เมืองอ้านาจเจริญ

 จ.อ้านาจเจริญ
150,000              

 (26479) 26479 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/26  สร้าง ป ี25532.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 
105/29 สร้างป ี2535โรงเรียนบา้นโคกพระวินัยดี ต.นาปา่แซง อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

150,000              

 (26480) 26480 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นเหล่ายางชุมสามัคคี ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 150,000              
 (26481) 26481 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด/24โรงเรียนบา้นนิคม ต.ค้าโพน อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26482) 26482 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนอุ่มยางหนองด่ัง ต .จานลาน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26483) 26483 อาคารโรงอาหาร สร้าง พ .ศ. 2512 ปรับปรุงพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ

โรงเรียนอนุบาลอ้านาจเจริญ ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
200,000              

 (26484) 26484 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นค้ากลางค้าสมบรูณ์ ต .โนนหนามแทง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ 100,000              

 (26485) 26485 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.102/26 พ.ศ. 2543  3 หอ้งเรียน โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26486) 26486 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ พืน้ คสล. โรงเรียนบา้นม่วงสวาสด์ิ ต.พนา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ 100,000              
 (26487) 26487 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงซ่อแซมหลังคากระเบือ้ง,พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนหนองนาเทงิโนนผ้ึง ต .

นาจิก อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
100,000              

 (26488) 26488 1.อาคารเรียนแบบจังหวัด/24 สร้างพ.ศ.2525 และอาคารประกอบแบบอื่นๆ 
ปรังปรุงพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นชูชาติ ต .ลือ อ.ปทมุราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26489) 26489 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ปรับปรุงพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.
อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26490) 26490 อาคารเรียน แบบ ป.1ซ. พ.ศ.2512,ป.1ซ พ.ศ.2522 และปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นดอนแดงนา
โนน ต.จานลาน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ

100,000              

 (26491) 26491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด แบบพเิศษ เปล่ียนผนังก่อคอนกรีต ,ประตูบานทบึ,วงกบ,หน้าต่างบานทบึ,ทาสี 
และปรับปรุงลาน ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นหนองบวับาน ต.สุมเส้า อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              



     หนา้ที ่1112

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26492) 26492 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ รางน้้าสังกะสี,ประตูบานทบึ,หน้าต่างบานทบึ,ทาสี,เหล็ก และหลังคาเหล็บ

เคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบา้นโคกสะอาดศรีบรูพา ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
150,000              

 (26493) 26493 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  งานร้ือถอน,งานมุงหลังคา แผ่นหลังคาเหล็ก รางรับน้้าฝน ปัน้ลม
และเชิงชาย,งานฝ้าเพดานภายนอกโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ต .หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

200,000              

 (26494) 26494 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ หน้าต่างบานเล่ือน,ประตูสวิง,หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ และ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ 312 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นโนนส้าราญ 
ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26495) 26495 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด กระเบือ้งเคลือบ ,ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด คร่าวอลูมิเนียม ทบีาร์โรงเรียนบา้นยามกา
ใหญ่ ต.บา้นธาตุ อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26496) 26496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 กระเบือ้งเซรามิค,หน้าต่าง,ฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนบา้นหนอง
บัว่ประชาสรรค์ ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26497) 26497 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ผนังคอนกรีต,ประตูบานทบึ,หน้าต่างบานทบึ,วงกบ และพืน้ปกูระเบือ้ง
เคลือบโรงเรียนบา้นหนองเม็กหว้ยทราย ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26498) 26498 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานสีและติดต้ังกันสาดโรงเรียนบา้นหนองอ้อน้อย ต .หนองบวับาน อ.หนอง
วัวซอ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26499) 26499 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม งานพืน้,งานผนัง และทาสีโรงเรียนบา้นน้้าเทีย่ง ต .หนิโงม อ.สร้างคอม จ.
อุดรธานี

100,000              

 (26500) 26500 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานร้ือถอน และงานมุงหลังคาโรงเรียนบา้นหนองนกเขียนโพนทนั 
ต.เชียงหวาง อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26501) 26501 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบพเิศษ งานหลังคา และพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นด่าน ต .
เชียงหวาง อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26502) 26502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.414/25 ประตูบานทบึ,ประตูบานสวิง และปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียน
ชุมชนสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

200,000              

 (26503) 26503 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.พเิศษ งานผนัง, ทาสีน้้าอะครีลิก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช .
104/26 งานผนัง, ทาสีน้้าอะครีลิกโรงเรียนบา้นปอ่งมหดิลอนุสรณ์ 6 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26504) 26504 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีรยน ป.1 ซ ทาสี,หน้าต่าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งาน
หลังคา สังกะสี ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว งานทาสี และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช .105/29 งานทาสีโรงเรียน
บา้นจ้าปา ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26505) 26505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ และงานทาสีโรงเรียนบา้นผาสิงห ์ต .
หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26506) 26506 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานพืน้คอนกรีตผสมเสร็จ และลาน ค .ส.ล.โรงเรียนบา้น
หนองน้้าเค็ม ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26507) 26507 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว เสาร้ัวคอนกรีต ผนังคอนกรีตบล็อค ฉาบปนูเรียบผนังโรงเรียนบา้นดงขันทอง ต .บา้นเหล่า 
อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26508) 26508 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 กันสาดบงัแดด, แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน แบบพเิศษ งานฝ้าเพดาน ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ คร่าวโลหะชุบสังกะสีโรงเรียนบา้นโนนเด่ือ 
ต.บา้นตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26509) 26509 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคาเหล็กเมทลัชีท,ฝ้าเพดาน และงานทาสีโรงเรียนบา้น
นาคอมนาดอกไม้ ต.บา้นธาตุ อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26510) 26510 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสี ผนังหอ้งด้านนอกและด้านใน กันสาด และฝ้าเพดานโรงเรียนบา้น
ศรีบญุเรือง ต.บา้นตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              



     หนา้ที ่1113

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26511) 26511 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสี,ผนัง,ฝ้าเพดานแผ่นยิปซ่ัมบอร์ด,กันสาดแผ่นเหล็กลอนคู่เคลือบ

อะลูซิงค์,ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนพร้อมกระจก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานฝ้าเพดานแผ่นยิป
ซ่ัมบอร์ด, ผนังโรงเรียนบา้นข่าทุง่ม่วงโนนศรีสมบรูณ์ ต .จอมศรี อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26512) 26512 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด ฝ้าซิปซ่ัมบอร์ด คร่าวอลูมิเนียมทบีาร์ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป .1 ซ งาน
ทาสีโรงเรียนบา้นนาหว้า(สันติราษฎร์พทิยาคม) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

100,000              

 (26513) 26513 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นตาด ต .บา้นตาด อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26514) 26514 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ครอบมุม รางน้้าฝนสังกะสี ปพูืน้กระเบือ้ง
เคลือบ งานทาสีโรงเรียนบา้นจั่นศรีวิไล ต.บา้นจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26515) 26515 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพเิศษกรมประชาสงเคราะห ์งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนิคมพฒันา
 ต.นิคมสงเคราะห ์อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26516) 26516 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม งานประตู งานกันสาด และงานแผงลวดตาข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 
(ชุมชนนาข่า) ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26517) 26517 ปรับปรุงสนามฟตุบอล ถมดินโรงเรียนบา้นหนองตอสูงแคน ต .เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 150,000              
 (26518) 26518 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด เทพืน้คอนกรีต ถมหนิคลุก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช .105/29 มุง้ลวด,

หน้าต่าง,ประตูโรงเรียนบา้นนาค้าหลวง ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
150,000              

 (26519) 26519 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานหลังคาเหล็กเมทลัชีทเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบา้นอีเล่ียน ต.หนองขอน
กว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26520) 26520 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสีโรงเรียนบา้นแมด ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 100,000              
 (26521) 26521 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานปรับพืน้และปกูระเบือ้งเคลือบ กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นคอนเลียบ ต .

เตาไห อ.เพญ็ จ.อุดรธานี
100,000              

 (26522) 26522 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี เหล็ก คอนกรีต และงานทาสีโรงเรียน
บา้นเสาเล้า ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26523) 26523 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ประตูบานทบึ ประตูไม้ และปรับปรุงขอบข้างถนน คอนกรีตผสมเสร็จ
โรงเรียนบา้นเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26524) 26524 ปรับปรุงซ่อมแซมเทพืน้ถนนคอนกรีตส้าเร็จโรงเรียนบา้นโนนหวาย ต .โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 150,000              
 (26525) 26525 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/29 กระเบือ้งปพูืน้,หน้าต่างบานเหล็ก,ประตู,สีน้้าพลาสติกโรงเรียนบอ่

น้อยประชาสรรค์ ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
150,000              

 (26526) 26526 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีรยน สปช.109/26 ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด คร่าวอลูมิเนียมทบีาร์โรงเรียนบา้นเหล่าดอนเงิน 
ต.บา้นเหล่า อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26527) 26527 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานร้ือถอนโครงหลังคา, งานมุงหลังคา และกันสาด (เมทลัชีท)โรงเรียนบา้น
จอมตาลโนนดู่โนนส้าราญ ต.จอมศรี อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26528) 26528 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  พืน้ไม้เนือ้แข็ง และไม้ตงไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นดอนหวาย ต .กุดสระ อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26529) 26529 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองแวงฮี ต .หนองอ้อ อ.หนอง
วัวซอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26530) 26530 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน คอนกรีตเสริมเหล็ก ค .ส.ล.โรงเรียนบา้นสังซาวังน้้าขาว ต.บา้นธาตุ อ.เพญ็
 จ.อุดรธานี

100,000              

 (26531) 26531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปกูระเบือ้งเคลือบ,หน้าต่างไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นยาง (คุรุราษฎร์
วิทยา) ต.บา้นเหล่า อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              



     หนา้ที ่1114

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26532) 26532 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานกลุ่มจอมศรี(เดิม) งานมุงหลังคากระเบือ้งลอนคู่,เทพืน้,หน้าต่างกระจก,ประตู

กระจก และงานทาสีโรงเรียนบา้นจอมศรี ต.จอมศรี อ.เพญ็ จ.อุดรธานี
100,000              

 (26533) 26533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 (อาคาร 1) งานทาสี และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช .
102/26(อาคาร 2) เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองคอนแสน ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26534) 26534 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
สปช.2/28 ปพูืน้กระเบือ้ง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป .1 ซ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนหนองไฮวิทยา ต .
หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26535) 26535 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26(อาคาร 1) งานทาสี และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช .
102/26(อาคาร 2) เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบา้นนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26536) 26536 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร เทพืน้คอนกรีต และปกูระเบือ้งเซรามิคโรงเรียนประชาสามัคคี ต .นาข่า อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26537) 26537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ,ผนัง,วงกบอลูมิเนียม,กรอบบาน,กระจก,ประตู
โรงเรียนบา้นหมูม่นโพนสว่าง ต.บา้นธาตุ อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26538) 26538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  งานร้ือถอน,มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์,ครอบมุม,สีน้้ามัน
ส้าหรับงานไม้,สีรองพืน้ไม้กันเชื้อราโรงเรียนบา้นนาสะอาด ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

100,000              

 (26539) 26539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล งานทาสี ,ผนัง,พืน้,เสา และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช .104/26 
งานสีน้้าพลาสติกและสีน้้ามัน,ประตูบานทบึไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นโนนสะอาดผาสุข ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี
 จ.อุดรธานี

150,000              

 (26540) 26540 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต ค .ส.ล.โรงเรียนบา้นหว้าน ต.สร้าง
แปน้ อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26541) 26541 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวและปา้ยชื่อโรงเรียน เสาร้ันคอนกรีต,ลวดหนามเคลือบสังกะสี และกระเบือ้งปพูืน้เคลือบ
โรงเรียนบา้นดงหนองโพธิ์ ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26542) 26542 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต ผนังคอนกรีตโรงเรียนเจ ซี บา้นอินทร์แปลง ต .บา้นตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 100,000              

 (26543) 26543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์,ทอ่เหล็ก,เหล็กตัวซี,ครอบ
มุม,ไม้เชิงชายเนือ้แข็ง, คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นถิ่นสุขาวิทยา ต.บา้นธาตุ อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26544) 26544 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ก งานทาสี ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29(หลังที ่1) งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช .105/29(
หลังที ่2) งานทาสีโรงเรียนชุมชนโนนสูง ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

200,000              

 (26545) 26545 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู เสาคอนกรีต ,ไม้เชิงชาย,เหล็กตัวซี,ปนู,ทราย,สีเคลือบ กันสนิม,ประตู, หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นแมดวิทยาคม ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

150,000              

 (26546) 26546 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29(อาคาร 2) ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
สปช.105/29(อาคาร 3) ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองอ้อ ต .หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26547) 26547 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน งานเทพืน้คอนกรีตส้าเร็จรูปอัดแรงโรงเรียนบา้นหวับงึ ต .บา้น
ขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26548) 26548 ปรับปรุงซ่อมแซมปา้ยชื่อโรงเรียน งานติดหนิแกรนิค , กระเบือ้งหนิแกรนิคปา้ยโรงเรียนบา้นนาสมบรูณ์ ต .โคก
สะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26549) 26549 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีอะลูซิงค์,ทอ่เหล็ก,ผนังก่อคอนกรีตบล็อค
โรงเรียนบา้นดงมะกรูดทรายทอง ต .หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26550) 26550 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .โคกกลาง อ.เพญ็ จ.อุดรธานี 150,000              



     หนา้ที ่1115

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26551) 26551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ประตูไม้เนือ้แข็ง,หน้าต่างไม้เนือ้แข็ง,มุง้ลวดประตู หน้าต่าง,สีน้้าพลาสติก

,กันสาดโรงเรียนบา้นดอนอุดม(เนยอุปถัมภ)์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
100,000              

 (26552) 26552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เทพืน้คอนกรีต ปนูทราย,ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองหว้าหนองไผ่
 ต.หนองนาค้า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26553) 26553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ และงานทาสีโรงเรียนบา้นหม้อ ต .เตาไห 
อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26554) 26554 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด ผนังก่อคอนกรีตบล็อค ฉาบปนูเรียบผนัง ,ประตู และฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดโรงเรียน
บา้นหนองตูม ต.บา้นจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26555) 26555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 202/26 ฝ้าเพดาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 ก่อ
ฉาบผนัง,ปนูคอนกรีตส้าเร็จ,อิฐบล็อค,ทราย,ปนูก่อฉาบโรงเรียนบา้นหนองบนุาหล้่า ต .สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี
 จ.อุดรธานี

150,000              

 (26556) 26556 ปรับปรุงซ่อมแซมรองระบายน้้า ค.ส.ล. ฝาเหล็ก เหล็กเส้นแบบผิวเรียบ,เหล็กฉาบผิวเรียบ และสีกันสนิมรองพืน้
โรงเรียนบา้นโคกลาด ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26557) 26557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ครอบมุมเคลือบอะลูซิงค์ ไม้ยาง
โรงเรียนบา้นดอนแก้ว ต.บา้นธาตุ อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26558) 26558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ (หลังที ่1) งานทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ (หลังที ่2) งาน
ทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ (หลังที ่3) งานทาสีโรงเรียนรัฐประชา 509 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ
 จ.อุดรธานี

150,000              

 (26559) 26559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์คร่าวทบีาร์,ประตูพร้อมวงกบและอุปกรณ์โรงเรียน
นิคมสร้างตนเองเชียงพณิ 5 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26560) 26560 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นโนนสวาง ต.เตาไห อ.เพญ็ จ.อุดรธานี 100,000              
 (26561) 26561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสี และปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกุดลิงง้อหนองแก ต .นาดี อ.

เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
100,000              

 (26562) 26562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปกูระเบือ้งเคลือบ และปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมถนน
คอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นทา่ตูมดงสระพงั ต .กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26563) 26563 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน  เสาร้ัวคอนกรีตแบบตีนช้าง,ลวดหนามเคลือบสังกะสีโรงเรียนบา้นพรสวรรค์ ต.
หนองนาค้า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26564) 26564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 (หลังที ่1) ปกูระเบือ้งเซรามิคเคลือบสี  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน สปช.105/29(หลังที ่2) ปกูระเบือ้งเซรามิคเคลือบสีโรงเรียนชุมชนบา้นธาตุ ต.บา้นธาตุ อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26565) 26565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ คร่าวไม้เนือ้แข็ง,พืน้ไม้เนือ้แข็ง,ประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง,หน้าต่าง,ไม้ฝาเฌอ
ล่า,แผงลวดตาข่าย  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ทาสีร้ัวโรงเรียนผนังซีเมนต์ สีน้้าอะคลีลิกโรงเรียนนิคม
สร้างตนเองเชียงพณิ 1 ต.หนองบวับาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26566) 26566 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26  ปกูระเบือ้ง,ประตูโรงเรียนบา้นหนองโอนหนองฮาง ต.เชียงพณิ อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26567) 26567 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน  อิฐบล็อค ฉาบเรียบผนังโรงเรียนบา้นนาเยีย ต .เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 100,000              

 (26568) 26568 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ถมดิน  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป .1 ซ  แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี,ปพูืน้
กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองบอ่ ต .จอมศรี อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26569) 26569 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ถมดินลูกรัง ,บดอัดดินลูกรัง,คอนกรีตผสมเสร็จ,ตะแกรงเหล็ก
ส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นหมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

300,000              



     หนา้ที ่1116

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26570) 26570 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม  ลวดตาข่าย,อิฐบล็อค,ปนูซีเมนต์,ทราย,เหล็ก,หลังคา,ไม้ฝาเฌอร่า,ลวดโรงเรียนบา้น

โก่ย ต.หนองนาค้า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
100,000              

 (26571) 26571 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโรงเรียน  ถมดินโรงเรียนบา้นถ่อน ต .บา้นเล่ือม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 100,000              
 (26572) 26572 ปรับปรุงภมูิทศัน์  ลานคอนกรีตโรงเรียนบา้นคอนสวรรค์สินเจริญ ต .เตาไห อ.เพญ็ จ.อุดรธานี 100,000              
 (26573) 26573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.017 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหว้ยวังโตน ต .สุมเส้า อ.เพญ็ จ.อุดรธานี 100,000              

 (26574) 26574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ปกูระเบือ้งเคลือบ หอ้งวิทยาศาสตร์ หอ้งสมุด และหน้าระเบยีง
อาคารโรงเรียนบา้นปากดงส่งเสริมธรรม ต .นิคมสงเคราะห ์อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26575) 26575 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน  ก้าแพงตาข่ายเหล็ก และทาสีโรงเรียนบา้นหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ)์ ต.หนอง
บวั อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26576) 26576 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  งานร้ือถอนหลังคา, มุงหลังคา, แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบา้น
โนนบญุมี ต.นิคมสงเคราะห ์อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26577) 26577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26  งานร้ือถอน, ฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว, ฝ้ายิปซ่ัมบอร์โรงเรียนบา้น
ทา่หนาด ต.นาบวั อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26578) 26578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบพเิศษ(ศาลาปฏบิติัธรรม) งานทาสี, ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเชียงพณิ ต.เชียงพณิ อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26579) 26579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ประตูบานไม้เนือ้แข็ง, งานทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1
 ซ  ประตูบานไม้เนือ้แข็ง, งานทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีรยน สปช .105/29  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบมัน,
ประตูบานไม้เนือ้แข็ง, งานทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช .2/28  ประตูบานไม้เนือ้แข็ง, งานทาสี
โรงเรียนบา้นหนองนาค้า ต.หนองนาค้า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

200,000              

 (26580) 26580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.105/26  งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ, งานทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียน
บา้นหนองนาเจริญ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26581) 26581 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง  ถมดิน,คอนกรีต,เหล็กเส้น,เหล็กแปบ๊,ตะป,ูลวด,ผนังก่ออิฐบล็อก,ฉาบ
ปนูเรียบ,งานทาสีโรงเรียนบา้นกิ่วดงมะไฟ ต.นาพู ่อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26582) 26582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นเหล่าดอนแตง ต .นาข่า อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี

100,000              

 (26583) 26583 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.106/26 ปรับปรุงเวท ีหอประชุมกลาง งานทาสีและไม้แบบท้าโครง  
ปรับปรุงซ่อมแซม เทคอนกรีตลานกิจกรรม ลานคอนกรีตโรงเรียนอนุบาลเพญ็ประชานุกูล ต .เพญ็ อ.เพญ็ จ.
อุดรธานี

200,000              

 (26584) 26584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ถมดิน,คาน,เสาคอนกรีต,เหล็กรีดลอน,ลวด,เชิงชายไม้สังเคราะห,์สีกัน
สนิม,คอนกรีตผสมเสร็จ, ครอบข้างและครอบสันโรงเรียนบา้นหนองเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26585) 26585 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  รางน้้าสังกะสี,ทอ่รับน้้าฝนสังกะสีโรงเรียนบา้นแม่นนท ์ต.หนองไผ่ อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26586) 26586 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 102  งานร้ือถอนเพดาน,แผ่นยิปซ่ัมบอร์ด,โครงคร่าว,งานทาสี,ไม้เชิงชายเฌอ
ร่า,ไม้มอบเฌอร่า,ปกูระเบือ้งเคลือบ,สกรูโรงเรียนบา้นถ่อนน้อยหนองไผ่ค้า ต.หนองนาค้า อ.เมืองอุดรธานี จ.
อุดรธานี

100,000              

 (26587) 26587 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นปา่ก้าวดอนแดง ต .นาพู ่อ.เพญ็ 
จ.อุดรธานี

100,000              

 (26588) 26588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28  งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองบวั ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 150,000              



     หนา้ที ่1117

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26589) 26589 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีต,ปรับพืน้,วัสดุรองพืน้,เทคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองแก ต.หนองนาค้า

 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
100,000              

 (26590) 26590 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต ค .ส.ล.โรงเรียนบา้นโนนรังหนองผือวิทยา ต.สร้างแปน้ อ.
เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26591) 26591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.105/26  ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ, งานปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26592) 26592 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปนูซีเมนต์ผสมเสร็จ,เหล็กวายเมตโรงเรียนบา้นนาพงั ต.เตาไห อ.เพญ็
 จ.อุดรธานี

100,000              

 (26593) 26593 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน ร้ัวมาตรฐาน ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนบา้นเม่น ต.บา้นขาว อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี

100,000              

 (26594) 26594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26  ปกูระเบือ้ง, สีน้้ารองพืน้งานโลหะกันสนิมโรงเรียนบา้นขาว ต .บา้น
ขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26595) 26595 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26  ลูกกรงบนัได,กระเบือ้งลอนคู่,ขอยึด,ฝ้ายิปซ่ัมบอร์,งานทาสี
โรงเรียนบา้นหนิโงม ต.หนิโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

150,000              

 (26596) 26596 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26  หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นดอน
จันทร์โพนสวรรค์ ต.โคกกลาง อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26597) 26597 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26  ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหลุบหวายปา่ขาม ต .บา้นตาด อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26598) 26598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  งานร้ือถอน, มุงหลังคาเมทลัชีท  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1
 ซ ประตูสวิง,หน้าต่าง,เหล็กดัดโรงเรียนบา้นหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26599) 26599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นยางบงึ ต .กุดสระ อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26600) 26600 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  งานร้ือถอน, ฝ้าเพดาน,งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกล่าม ต.กุดหมากไฟ อ.
หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26601) 26601 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดู่ ต .บา้นขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 150,000              
 (26602) 26602 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26  งานผนัง ก่อคอนกรีต,ฉานปนูเรียบผนัง,ลวดตาข่าย,ทอ่เหล็กกลวง,

ประตูพวีีซีบานเรียบ, ประตู,หน้าต่าง  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช .202/26  ประตูเหล็กม้วนบานทบึ
โรงเรียนบา้นสุขสมบรูณ์ ต.บา้นตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26603) 26603 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26  งานร้ือถอน,ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นหนองแสนตอโนน
สร้างค้า ต.สุมเส้า อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26604) 26604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบพเิศษ  ผนังคอนกรีตก่อซีเมนต์บล็อก,แผงลวดตาข่ายโครงคร่าวทอ่
เหล็กผิวด้า,ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นไชยฟอง ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

100,000              

 (26605) 26605 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชุมอเนกประสงค์ ทอ่เหล็กกลวง,ตาข่าย,สีน้้ามัน,บานพบั  ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว งาน
ทาสีโรงเรียนชุมชนนากว้างพฒันศึกษา ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26606) 26606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26  แผ่นเหล็กหลังคา,เหล็กแปบ๊,ลวด,สีกันสนิม,สีน้้ามัน,น้้ามันสน,
ประตูไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นทอนดอนยาว ต.สร้างแปน้ อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26607) 26607 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนชุมชนหนองแสง ต .หนองอ้อ
 อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26608) 26608 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26  งานร้ือถอน,ฝ้าเพดานกระเบือ้งซีเมนต์ คร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียน
บา้นโคกศรีแก้ว ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

100,000              



     หนา้ที ่1118

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26609) 26609 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ,กระเบือ้งคอนกรีตลอนคู่โรงเรียนบา้น

หนองแซงสร้อย ต.น้้าพน่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
150,000              

 (26610) 26610 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.602/26  งานร้ือถอน,โครงเหล็ก,หลังคาเมทลัชีทพร้อมแผ่นกันความร้อน,กันสาด,ปู
พืน้กระเบือ้ง,ประตูพวีีซี,งานทาสี,เทพืน้ ก่ออิฐโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

300,000              

 (26611) 26611 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหลอด ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 150,000              
 (26612) 26612 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวลวดหนามมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบา้นขมิน้บอ่โคลน ต .กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 100,000              

 (26613) 26613 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพเิศษ งานร้ือถอน ,ฝ้าเพดานยิปซ่ัมโรงเรียนบา้นศรีชมชื่นบญุชิตวิทยา ต.หนิ
โงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

100,000              

 (26614) 26614 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ปกูระเบือ้งเคลือบ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 202/26
 ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองบวัเงินหนองบวัทอง ต .หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26615) 26615 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัว  งานทาสีโรงเรียนบา้นเล่ียมพลึิก ต .บา้นจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 100,000              
 (26616) 26616 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวเสริมเหล็ก และงานทาสีโรงเรียนบา้นโนนนกหอ(เพง็แสนวิทยา) ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.

อุดรธานี
100,000              

 (26617) 26617 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ (จ้านวน 2 หลัง) ผนังไม้อัดซีเมนต์ คร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นหนองตะไก้
 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26618) 26618 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ถมทรายปรับ
ระดับโรงเรียนมิตรภาพ 6 ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26619) 26619 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 โครงหลังคา, มุงหลังคาเหล็กเมลทลัชีท, หุน้ฉนวนกันความร้อน
โรงเรียนบา้นโสกน้้าขาว ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26620) 26620 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  งานร้ือถอน , หลังคา,กระเบือ้งลอนคู่ ปนูซีเมนต์ สีทาเหล็ก พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ
โรงเรียนบา้นสะอาดนาพงัศรีเจริญ ต.จอมศรี อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26621) 26621 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นโนนยาง ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 100,000              
 (26622) 26622 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26  รางน้้าสังกะสี,ทอ่รับน้้าฝนสังกะสี,ประตูบานทบึไม้เนือ้แข็งโรงเรียน

บา้นนาดี ต.เชียงหวาง อ.เพญ็ จ.อุดรธานี
100,000              

 (26623) 26623 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน คอนกรีตมาตรฐาน โรงเรียนบา้นทา่เสียว ต .สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 150,000              
 (26624) 26624 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ พเิศษ  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช .601/26  เทพืน้

,ปกูระเบือ้ง,ประตู,หลังคาเหล็กเคลือบอลูซิงค์,เชิงชายไม้เฌอร่า,สีน้้าอคิลิคโรงเรียนบา้นจ้าปาโนนสะอาด ต.
หนองนาค้า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26625) 26625 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานโครงสร้างหลังคา,กระเบือ้งลอนคู่ ครอบหลังคา กระเบือ้งแผ่น
เรียบ ผนังก่อคอนกรีตบล็อก,ประตูกระจก,หน้าต่างกระจก,ช่องส่องแสงโรงเรียนบา้นโคกผักหอม ต .อูบมุง อ.
หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26626) 26626 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด งานทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้ง
โสตทศันูปกรณ์ ประตูกระจกบานเล่ือน,งานผนังไม้อัดสัก คร่าวไม้เนือ้แข็งสองด้าน บวัเชิงผนังไม้เนือ้แข็ง
โรงเรียนบา้นสร้างแปน้ ต .สร้างแปน้ อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26627) 26627 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน คอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นศรีบญุเรือง ต .นาพู ่อ.เพญ็ จ.อุดรธานี 100,000              

 (26628) 26628 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหลวงหวัสวย ต .นาพู ่อ.เพญ็ จ.
อุดรธานี

150,000              



     หนา้ที ่1119

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26629) 26629 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีน  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค .ส.ล.โรงเรียนชุมชนบา้นเด่ือวิทยา ต.หมากแข้ง อ.

เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
100,000              

 (26630) 26630 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานร้ือถอน ,หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์,โครงหลังคา,เหล็กซีลาย
,กระเบือ้งปพูืน้เคลือบ,ผนังอิฐบล็อก,ทอ่พวีีซี  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช .105/29 งานร้ือถอน,มุงหลังคา
กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นดงยางนารายณ์ ต .จอมศรี อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26631) 26631 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 มุงหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ครอบ เชิงชายไม้เนือ้แข็ง , ฝ้าเพดาน
กระเบือ้งแผ่นเรียบ บวัฝ้าเพดานไม้เนือ้แข็ง,ประตูเหล็ก,ผนังกั้นหอ้ง กระเบือ้งแผ่นเรียบ, รางน้้าโรงเรียนผ่านศึก
สงเคราะห ์ต.บา้นตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26632) 26632 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานร้ือถอน, แผ่นหลังคากระเบือ้งลอนคู่ สีน้้ามันพลาสติก ไม้ปัน้ลม
 ปัน้ทราย รางน้้าสังกะสีโรงเรียนบา้นดงใหญ่ ต .เชียงหวาง อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26633) 26633 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26  กันสาดโครงเหล็กมุงแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบา้น
โคกก่องหนองแวงยาว ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26634) 26634 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. โรงเรียนบา้นหนองผง ต.บา้นเหล่า อ.เพญ็ จ.อุดรธานี 100,000              
 (26635) 26635 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ผิวถนน ปรับพืน้ผิว ทรายหยาบรองพืน้ ไวร์เมช คอนกรีต ค2โรงเรียนบา้นถ่อนใหญ่ถ่อน

น้อย ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
150,000              

 (26636) 26636 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน เสาปนู,ปนูซีเมนต์,อิฐบล็อก,ทราย,หนิ,เหล็กเส้นโรงเรียนบา้นน้้าพน่ ต.น้้าพน่ อ.
หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26637) 26637 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน ตาข่ายเหล็กดัดร้ัวคอนกรีต,สีกันสนิม,สีน้้ามันโรงเรียนบา้นนาทรายนาม่วง ต.นาบวั
 อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26638) 26638 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองโสกดาว ต .โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.
อุดรธานี

150,000              

 (26639) 26639 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับพืน้,ถม,หนิคลุกอัดบดแน่น,เทคอนกรีต,เสริมเหล็กโรงเรียนโคก
โพธิ์วิทยา ต.บา้นโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

150,000              

 (26640) 26640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสี,งานถมดินแปลงเกษตรโรงเรียนบา้นโพนเลาโพนทอง ต .เชียงหวาง
 อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26641) 26641 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นหนองหวัหมู ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 100,000              
 (26642) 26642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  ปกูระเบือ้งเคลือบ,หน้าต่างกระจกโรงเรียนบา้นหนองแวงเดิดเกษตร

สมบรูณ์ ต.น้้าพน่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
100,000              

 (26643) 26643 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ,ประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง,หน้าต่างไม้,เหล็กเส้น
โรงเรียนบา้นเลา ต.น้้าพน่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26644) 26644 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นหมากตูมดอนยานาง ต .นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.
อุดรธานี

150,000              

 (26645) 26645 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ,กระเบือ้งลอนคู่,ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่
,ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ,ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด คร่าวโลหะชุบสังกะสี,สีน้้าอะครีลิคโรงเรียนบา้นอูบมุง ต.อูบ
มุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26646) 26646 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู ผนังกระเบือ้งซีเมนต์ ,คร่าวไม้เนือ้แข็ง,สังกะสีลูกฟกูลอนใหญ่,ประตูบานทบึไม้สัก
,พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ,ผนังบกุระเบือ้งเคลือบ,สีน้้าอะครีลิคโรงเรียนค่ายประจักษศิ์ลปาคม ต.บา้นจั่น อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26647) 26647 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ พเิศษ  ผนังไม้ส้าเร็จรูป ไม้เนือ้แข็ง,พืน้ไม้เนือ้แข็งเข้าล้ินวางบนตงไม้เนือ้
แข็งโรงเรียนบา้นเชียงพงั ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              



     หนา้ที ่1120

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26648) 26648 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ (อาคาร 1)  กันสาดโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ต.หมูม่น อ.เมือง

อุดรธานี จ.อุดรธานี
100,000              

 (26649) 26649 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสีน้้ามันโรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 100,000              

 (26650) 26650 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  กระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นข้าวสาร ต .โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 100,000              
 (26651) 26651 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์,สีน้้ามันพลาสติก,ไม้เชิงชาย,รางน้้า

สังกะสีโรงเรียนบา้นดงยาง ต.สุมเส้า อ.เพญ็ จ.อุดรธานี
150,000              

 (26652) 26652 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง(รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นพรานเหมือน ต.บา้น
ขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26653) 26653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปกูระเบือ้งเคลือบ ,ทาสีน้้าอะครีลิกโรงเรียนบา้นนาทาม ต.นากว้าง อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26654) 26654 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.601/26  โถปสัสาวะชาย,โถส้วมแบบนัง่ราบ,ประตูพวีีซี,ผนังคอนกรีต,ผนังกระเบือ้ง
เคลือบโรงเรียนบา้นหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา ต.นิคมสงเคราะห ์อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26655) 26655 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.203/29  ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาพู ่ต .นาพู ่อ.เพญ็ จ.
อุดรธานี

150,000              

 (26656) 26656 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน  เสาคอนกรีตแบบตีนช้าง,ผนังก่อคอนกรีตบล็อคโรงเรียนบา้นดงศรีส้าราญ ต .บา้น
เหล่า อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26657) 26657 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.202/26  โครงหลังคา,แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี,กระเบือ้งลอนคู่,แผ่นยิปซ่ัม
บอร์ด,แปหลังคาส้าเร็จรูป,เชิงชายไม้เนือ้แข็ง,ประตูเหล็กม้วนบานทบึ,สีอะครีลิคโรงเรียนบา้นเชียงหวางสร้างลาน
 ต.เชียงหวาง อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26658) 26658 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวปนู งานทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวเหล็ก  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป .1 ซ งานทาสี
โรงเรียนบา้นนาคลอง ต.เชียงพณิ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26659) 26659 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด,กระเบือ้งซีเมนต์แผ่นเรียบ คร่าวโลหะชุบสังกะสี
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพณิ 2 ต.นิคมสงเคราะห ์อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26660) 26660 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26  กระเบือ้งเคลือบปพูืน้,ฝ้าเพดาน,สีน้้ามันโรงเรียนบา้นดอน
บาก ต.บา้นโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

100,000              

 (26661) 26661 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช .202/26 งานทาสีโรงเรียน
บา้นแพงศรี ต.สุมเส้า อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26662) 26662 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด แบบพเิศษ/2552  เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก,ดินลูกรัง,เหล็กรางน้้า,เหล็กตัวซี,
แผ่นเหล็กรีดกระเบือ้งลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นเตาไห ต.เตาไห อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26663) 26663 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  งานพืน้,เทคอนกรีตหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต .บา้น
เหล่า อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26664) 26664 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นดอนข่าค้าผักหนามประชา
สามัคคี ต.เชียงหวาง อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26665) 26665 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร(แบบพเิศษ) อิฐบล็อค,ปนู,กระเบือ้งเซรามิคปพูืน้,ตาข่ายกั้น,ผนังบกุระเบือ้งเคลือบ ,
ลาน ค.ส.ล. กระเบือ้งปพูืน้โรงเรียนสุมเส้าวิทยา ต.สุมเส้า อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26666) 26666 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร  พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป .1 ซ  พืน้ปกูระเบือ้ง
เคลือบโรงเรียนหนองส้าโรงวิทยา ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

200,000              

 (26667) 26667 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  เหล็ก,แปลส้าเร็จ,เมทลัชีท,ครอบสัน,เสา,ปนูส้าเร็จ,เหล็กตระแกรง
โรงเรียนบา้นดงเค็ง (น้าวัฒนาอุปถัมภ)์ ต.บา้นจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              



     หนา้ที ่1121

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26668) 26668 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/26  เปล่ียนฝ้าเพดาน,ทาสีภายนอกโรงเรียนบา้นศรีสุวรรณโพนสว่าง ต .

เพญ็ อ.เพญ็ จ.อุดรธานี
100,000              

 (26669) 26669 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบพเิศษ(สร้างเอง) เหล็ก,ซีลาย,สีกันสนิม,ลวด ,ไม้เฌอร่า(เชิงชาย),สังกะสี
โรงเรียนบา้นศรีสว่าง ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26670) 26670 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นดอนหาดดงเหล่าต้อง ต.สามพร้าว
 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26671) 26671 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นกกสะทอนเครือหวาย
ดิน ต.บา้นตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26672) 26672 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เชิงชายไม้เนือ้แข็ง,รางน้้าสังกะสี,ทีรั่บน้้าฝน  ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนแบบพเิศษ รางน้้าสังกะสี,ทีรั่บน้้าฝน,เชิงชายไม้เนือ้แข็ง  ปรับปรุงซ๋อมแซมหอ้งคหกรรม ปพูืน้
กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นอีหลุ่ง ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26673) 26673 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ปกูระเบือ้งเคลือบ,ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด เคร่าโลหะชุบสังกะสี,หน้าต่างอะลูมิเนียม
,งานทาสีอะครีลิค  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด ปกูระเบือ้งเคลือบ ,ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ เคร่าโลหะชุบสังกะสี,งาน
ทาสีอะครีลิคโรงเรียนบา้นสร้างหลวงสร้างค้า ต .เชียงหวาง อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26674) 26674 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด หน้าต่างบานเล่ือน,งานทาสีโรงเรียนบา้นค้ากล้ิง ต.บา้นจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 150,000              

 (26675) 26675 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน เทพืน้ถนนคอนกรีต ค .ส.ล.โรงเรียนบา้นดงอุดม ต.หนองบวั อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26676) 26676 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน ร้ัวอิฐบล็อคคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ ต.กุดหมากไฟ อ.หนอง
วัวซอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26677) 26677 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 กระเบือ้งปพูืน้,ไม้ตูไม้เนือ้แข็ง,สีน้้ามันโรงเรียนบา้นนามัง่ ต.บา้นยวด
 อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

150,000              

 (26678) 26678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพเิศษ(สร้างเอง) ไม้คร่าว,ประตูไม้อัด,งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต.สร้าง
คอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

100,000              

 (26679) 26679 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานร้ือถอน,งานมุงหลังคา,ประตู,ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด,งานทาสี,กระเบือ้ง
ลอนคู่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพณิ 3 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26680) 26680 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นยามกาโนนค้า ต .บา้นธาตุ อ.เพญ็ จ.
อุดรธานี

150,000              

 (26681) 26681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  ปรับพืน้ ทราย คอนกรีต ตะแกรงเหล็กไวทเ์มท , ปพูืน้กระเบือ้งเซรามิค
โรงเรียนบา้นเล่ือม ต.บา้นเล่ือม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26682) 26682 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคารเรียน สปช.105/26 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)โรงเรียนบา้นโพนงาม
หนองตุ ต.เพญ็ อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26683) 26683 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงอาหาร พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาน้้าชุ่ม ต .บา้นโคก 
อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

150,000              

 (26684) 26684 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ถมดิน,ทรายหยาบ,คอนกรีต,งานตีเส้นสนาม
โรงเรียนบา้นเชียงดา ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

150,000              

 (26685) 26685 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง(รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นหนองตุ ต.หมากแข้ง อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26686) 26686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสีโรงเรียนบา้นนาแอง ต .นิคมสงเคราะห ์อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 100,000              



     หนา้ที ่1122

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26687) 26687 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/26 งานผนัง อิฐบล็อค กระจกโครงอะลูมิเนียม,หน้าต่างโรงเรียนบา้น

ตล่ิงชัน-สร้างแก้ว ต.หนิโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
150,000              

 (26688) 26688 ปรับปรุงซ่อมแซมเทคอนกรีตพืน้ทีบ่ริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน คอนกรีตผสมเสร็จ กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคก
หนองแซง ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26689) 26689 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู งานร้ือถอน ไม้ฝาเฌอร่า หน้าต่างไม้เนือ้แข็งบานทบึ หน้าต่างไม้เนือ้แข็ง ประตูบาน
ทบึไม้เนือ้แข็ง,งานหลังคา สังกะสี,อิฐบล็อค ฉาบ,โถส้วมแบบนัง่ราบ กระเบือ้งปพูืน้และผนังโรงเรียนบา้นนาส่อน
โพนทนั ต.เพญ็ อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26690) 26690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานมุงหลังคาและกันสาด  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช .202
 งานมุงหลังคาและกันสาด เมทลัชีทโรงเรียนบา้นหนองนาไฮโนนสะอาด ต .สุมเส้า อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26691) 26691 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล .โรงเรียนบา้นยางซอง ต .นาบวั อ.เพญ็ จ.
อุดรธานี

150,000              

 (26692) 26692 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวและทางเทา้ในโรงเรียน งานทาสีร้ัว สีน้้าอะครีลิค พืน้ถนนหรือทางเทา้ปบูล็อคโรงเรียนบา้น
หนองกุง ต.บา้นเหล่า อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26693) 26693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นใหม่ ต .เพญ็ อ.เพญ็ จ.อุดรธานี 100,000              
 (26694) 26694 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู แบบ 05/2522 งานมุงหลังคา,สังกะสี,หน้าต่างบานทบึไม้เนือ้แข็ง,ประตูไม้เนือ้แข็ง

,ฝ้าเพดาน ไม้เคร่า ฝาเฌอร่า,ฝาผนัง,งานทาสี,งานพืน้เทคอนกรีต ตงไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นชาด ต .บา้นยวด อ.
สร้างคอม จ.อุดรธานี

150,000              

 (26695) 26695 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นงอยเลิงทอง ต.นาข่า อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26696) 26696 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นเก่าน้อย ต.หนองบวั อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26697) 26697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ พเิศษ  งานร้ือถอน,ประตู,หน้าต่าง,ไม้ฝาเฌอร่าโรงเรียนบา้นดอนกลอย
ดอนอุดม ต.นาบวั อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26698) 26698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานมุงหลังคา,รางน้้าสังกะสี,หน้าต่างไม้เนือ้แข็ง,ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์,ไม้เคร่า
,ลูกกรงบนัได,ไม้ฝาผนัง และงานทาสีโรงเรียนบา้นยวด ต .บา้นยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

150,000              

 (26699) 26699 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานฐานราก เสา ก่อฉาบ เหล็ก ปนูซีเมนต์ อิฐบล็อคโรงเรียนบา้นชัยพรมิตรภาพที ่
67 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000              

 (26700) 26700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ พืน้ปนูทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ ตะแกรงเหล็กโรงเรียนบา้นโนนชาดว
รุบลวิทยา ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

100,000              

 (26701) 26701 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน ร้ัวมาตรฐานแบบลวดหนาม(โครงสร้างรองรับร้ัวคอนกรีตบล็อกได้)โรงเรียนบา้น
หนองไผ่หนองหนิ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26702) 26702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ผนังปนู,งานทาสี,ฝาผนังไม้,หลังคาเหล็กอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นนาสีนวล ต.
โคกกลาง อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26703) 26703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานหลังคาแบบเมทลัชีทโรงเรียนบา้นหนองแวงจุมพล ต .กุดหมากไฟ อ.
หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26704) 26704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร(อาคารการงาน) เสาคอนกรีต,แปส้าเร็จ,เมทลัชีท,ไม้เฌอร่า,ก่ออิฐฉาบปนู,
ประตูม้วน,พืน้คอนกรีต,กระเบือ้งเคลือบปพูืน้,หน้าต่างไม้แดง,ทาสีน้้าพลาสติกโรงเรียนบา้นดอนเด่ือ ต.บา้นโคก 
อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

150,000              

 (26705) 26705 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ประตูบานทบึไม้เนือ้แข็ง,พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ,งานทาสีโรงเรียน
บา้นดงผักเทยีม ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

100,000              



     หนา้ที ่1123

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26706) 26706 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด  ถมดิน,คอนกรีต,กระเบือ้ง,หลังคาเหล็กโรงเรียนอนุบาลสร้างคอม ต.สร้างคอม อ.

สร้างคอม จ.อุดรธานี
150,000              

 (26707) 26707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ทอ่เหล็ก,แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบา้นโนนชัยศรี ต.อูบมุง อ.
หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26708) 26708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ประตูเหล็กม้วนบานทบึ,ปกูระเบือ้งเคลือบหอ้งคหกรรม  ปรับปรุงซ่อมแซม
สภาพแวดล้อม ประตูร้ัวเหล็ก,ปา้ยโรงเรียน,ปกูระเบือ้งหน้าเสาธงโรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที ่187 ต.บา้นเล่ือม
 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000              

 (26709) 26709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสีน้้าอะครีลิกโรงเรียนบา้นดงปอ ต .สุมเส้า อ.เพญ็ จ.อุดรธานี 100,000              
 (26710) 26710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  ประตูไม้เนือ้แข็ง,หน้าต่างไม้เนือ้แข็ง,สีทาไม้โรงเรียนบา้นหนองบวัเงิน ต.

อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
100,000              

 (26711) 26711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน ส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1โรงเรียนสพป.
อุดรธานี เขต 1 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

300,000              

 (26712) 26712 ปรับปรุงซ่อมแซมภมูิทศัน์โรงเรียน ผิวทางจราจร ค.ส.ล.,ทรายละเอียดโรงเรียนบา้นดงบงั ต .อูบมุง อ.หนองวัวซอ
 จ.อุดรธานี

100,000              

 (26713) 26713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26
เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาและทาสีโรงเรียนบา้นดงแคน ต .พนัดอน อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

100,000              

 (26714) 26714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช105/29
เปล่ียนประเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นดอนแก้ว ต.กุมภวาป ีอ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

100,000              

 (26715) 26715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 104/26  เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .หนอง
หญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26716) 26716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งเรียนและระเบยีงโรงเรียนบา้นเชียงแหว ต .เชียงแหว อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

150,000              

 (26717) 26717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นพนัดอน ต.พนัดอน อ.กุมภวาปี
 จ.อุดรธานี

100,000              

 (26718) 26718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 พืน้ปกูระเบือ้ง ท้าหลังคา และทาสีโรงเรียนอนุบาลประจักษ์
ศิลปาคม ต.นาม่วง อ.ประจักษศิ์ลปาคม จ.อุดรธานี

150,000              

 (26719) 26719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปะโค ต .ปะโค อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 150,000              

 (26720) 26720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นทา่ลาด ต .ค้าโคกสูง อ.วังสาม
หมอ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26721) 26721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบุง่หมากลาน ต .ปะโค อ.กุมภวาป ี
จ.อุดรธานี

150,000              

 (26722) 26722 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพยาบาล
-เปล่ียนโครงหลังคา และเปล่ียนหลังคาจากสังกะสีเปน็แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี
-งานพืน้ ปกูระเบือ้งเคลือบ
-เปล่ียนประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นนายูง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26723) 26723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนค้าไฮพทิยาคม ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ 
จ.อุดรธานี

150,000              

 (26724) 26724 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ติดฝ้ายิปซ่ัม ผนังก่อคอนกรีต ทาสีผนังโรงเรียนบา้นกุดยาง ต .ทา่ล่ี อ.กุมภวาป ีจ.
อุดรธานี

150,000              



     หนา้ที ่1124

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26725) 26725 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด เปล่ียนหลังคาและทาสี อาคารเรียน ป1ซ ทาสีโรงเรียนบา้นทา่แร่ ต.ทา่ล่ี อ.กุมภวาป ี

จ.อุดรธานี
100,000              

 (26726) 26726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ บานหน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนผ้าเพดานโรงเรียนบา้น
สามเหล่ียม ต.ทบักุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

100,000              

 (26727) 26727 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี  หอประชุม ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนผาสุกประชานุกูล ต .ผาสุก 
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26728) 26728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบา้นสะอาดนามูล ต.หว้ยสามพาด อ.ประจักษ์
ศิลปาคม จ.อุดรธานี

150,000              

 (26729) 26729 ร้ัวคอนกรีต มาตรฐาน 9 ก้อน ฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นปอ ต.กุมภวาป ีอ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              
 (26730) 26730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)

 ต.กุมภวาป ีอ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี
100,000              

 (26731) 26731 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพกัครูแบบพเิศษ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นกอก ต .ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 150,000              
 (26732) 26732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ ทาสีผนัง เปล่ียนบานประตู บานพบั พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนอง

กุง ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
150,000              

 (26733) 26733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ซ เปล่ียนบานประตู ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นผาทอง ต .ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.
อุดรธานี

100,000              

 (26734) 26734 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเหล่าหมากจันทน์ค้าล่องประชานุกูล ต.ทา่ล่ี อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 150,000              
 (26735) 26735 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.602/26 หลังคา พืน้ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ต.กุม

ภวาป ีอ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี
150,000              

 (26736) 26736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนชุมชนวัดปา่ทรงธรรม ต .พนัดอน อ.กุม
ภวาป ีจ.อุดรธานี

150,000              

 (26737) 26737 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ  ผนังไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นนานกชุมนาชุมพร ต.นานกชุม-บะยาว อ.
วังสามหมอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26738) 26738 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร-หอประชุม (กศ.),100/32
- ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบขนาด 12 X 12 นิว้
- ทาสีโรงอาหาร หอประชุมโรงเรียนบา้นโคกหนองแวง ต .นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26739) 26739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นทองอินทร์สวนมอญ ต .เสอเพลอ 
อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

100,000              

 (26740) 26740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบา้นเสอเพลอโนนสวรรค์ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              

 (26741) 26741 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองแวงโนนขี้เหล็ก ต.ผาสุก อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              
 (26742) 26742 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นค้าดอกไม้ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 100,000              
 (26743) 26743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนรางน้้าสังกะสี ทาสีโรงเรียนบา้นนาม่วง ต.นาม่วง อ.

ประจักษศิ์ลปาคม จ.อุดรธานี
100,000              

 (26744) 26744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง ทาสี ,อาคารเรียนแบบ สปช.017ก  
ทาสีโรงเรียนบา้นนาดีสร้างบง ต.ผาสุก อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

150,000              

 (26745) 26745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหาดสถาพร ต .ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 100,000              

 (26746) 26746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยบงดงมะไฟ ต .หนองหว้า อ.กุมภวาป ีจ.
อุดรธานี

100,000              

 (26747) 26747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซโรงเรียนบา้นโนนมะข่า ต.หนองหว้า อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              



     หนา้ที ่1125

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26748) 26748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบา้นโนนส้าราญ ต.บุง่แก้ว อ.โนนสะอาด จ.

อุดรธานี
100,000              

 (26749) 26749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง , ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นนาแบก ต .เวียงค้า 
อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

100,000              

 (26750) 26750 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.601/26 แผ่นเหล็กรีดลอน ทาสีโรงเรียนบา้นโคกศรีส้าราญวังหน้าผา ต .เสอเพลอ อ.
กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

150,000              

 (26751) 26751 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นดอนสวรรค์ ต .ตูมใต้ อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              
 (26752) 26752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นค้าเต้าแก้วหนิลาด ต.โคกกลาง อ.

โนนสะอาด จ.อุดรธานี
100,000              

 (26753) 26753 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนจ้าปา ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              
 (26754) 26754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนรางน้้าสังกะสี ปพูืน้ประเบือ้งโรงเรียนชุมชนทมปา่ข่า ต .

ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
150,000              

 (26755) 26755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุดขนวน ต .บุง่แก้ว อ.โนนสะอาด 
จ.อุดรธานี

150,000              

 (26756) 26756 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอนุบาลหนองแสง ต .ทบักุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 200,000              
 (26757) 26757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นเมืองพรึก ต .แชแล อ.กุมภวาปี

 จ.อุดรธานี
100,000              

 (26758) 26758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ ทาสีโรงเรียนบา้นตาดโตนไร่เดชา ต .โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.
อุดรธานี

100,000              

 (26759) 26759 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียน คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นทา่ม่วงเวียงค้า ต .เวียง
ค้า อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

100,000              

 (26760) 26760 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา  งานคอนกรีต ทาสีน้้ามัน โรงเรียนบา้นหนิฮาวโนนงาม ต .เวียงค้า อ.กุมภวาป ีจ.
อุดรธานี

150,000              

 (26761) 26761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 เปล่ียนกระเบือ้ง  ทาสีโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต .หนองแสง อ.
หนองแสง จ.อุดรธานี

150,000              

 (26762) 26762 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองโก ต .บุง่แก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 99,200                

 (26763) 26763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นค้าโคกสูง ต.ค้าโคกสูง อ.
วังสามหมอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26764) 26764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 201/26 แผงลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นเดียม ต .เชียงแหว อ.กุมภวาป ีจ.
อุดรธานี

100,000              

 (26765) 26765 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ เปล่ียนหลังคาสังกะสี ทาสีโรงเรียนบา้นม่วงเฒ่า ต.โนนสะอาด อ.โนน
สะอาด จ.อุดรธานี

100,000              

 (26766) 26766 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปล่ียนหลังคารีดลอน ครอบมุมโรงเรียนบา้นอุ่มจาน ต .อุ่มจาน อ.ประจักษศิ์ลปาคม
 จ.อุดรธานี

150,000              

 (26767) 26767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ หลังคาเหล็กเคลือบอะลูซ่ิง โรงเรียนบา้นทา่สี ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง 
จ.อุดรธานี

100,000              

 (26768) 26768 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่ยม ต .แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 150,000              

 (26769) 26769 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นกระเบือ้งโนนทงิ ต .บุง่แก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 150,000              
 (26770) 26770 ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนค้าค้อพทิยศึกษา ต.หวันาค้า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 150,000              



     หนา้ที ่1126

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26771) 26771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนค้ากุงประชานุกูล ต.หวันาค้า 

อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
150,000              

 (26772) 26772 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบะยาวพฒันาศึกษา ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 150,000              
 (26773) 26773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพธิ์ศรีส้าราญ ต .โพธิ์ศรีส้าราญ อ.โนนสะอาด

 จ.อุดรธานี
150,000              

 (26774) 26774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอ้านวยการแบบพเิศษ เปล่ียนแผ่นหลังคา ฝ้ายิปซ่ัมโรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ ต.หนอง
หญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26775) 26775 ปกูระเบือ้งอาคารเรียน สปช .105/29
ปกูระเบือ้งอาคารเรียนร่วม(เด็กพเิศษ)โรงเรียนบา้นดงกลาง ต .ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26776) 26776 ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนค้าเมยวิทยาคม ต.หวันาค้า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 150,000              
 (26777) 26777 ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นค้าบอน ต.หวันาค้า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 100,000              
 (26778) 26778 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบา้นหนองแสง ต .หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 150,000              
 (26779) 26779 ติดฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด อาคาร สปช105/26 โรงเรียนบา้นค้าไผ่ ต.เวียงค้า อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              
 (26780) 26780 ปกูระเบือ้งอาคารเรียน สปช105/29

ทาสีอาคารเรียน สปช105/29โรงเรียนบา้นสงเปลือยดงสามสิบ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี
150,000              

 (26781) 26781 ปกูระเบือ้งอาคารเรียน สปช .104/26 และป.1ซโรงเรียนบา้นโคกผักหวานโนนรังษ ีต .หว้ยเกิ้ง อ.กุมภวาป ีจ.
อุดรธานี

100,000              

 (26782) 26782 ซ่อมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 150,000              
 (26783) 26783 เปล่ียนประตูเหล็กอาคารเรียน สปช.101/26 ใส่ฝาก่องหุม้แผ่นประตู ทาสีอาคารโรงเรียนบา้นโนนอ้านวย ต.หวั

นาค้า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
100,000              

 (26784) 26784 ปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียนแบบสปช105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นโนนหนองม่วง ต .หนองหว้า อ.
กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

150,000              

 (26785) 26785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบป1ซ เปล่ียนฝา ประตู หน้าต่าง กระจกประตู วงกบโรงเรียนบา้นบะยาว ต.บุง่แก้ว 
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

100,000              

 (26786) 26786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช102/26  2 หอ้งเรียน ฝ้าเพดาน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสปช202/26 กระเบือ้งหลังคา ทาสี ปกูระบือ้งโรงเรียนบา้นหนองบวั 
ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

100,000              

 (26787) 26787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สร้างเอง ปกูระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนโนนจ้าปาประชาสรรค์ ต .หนองกุง
ศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

100,000              

 (26788) 26788 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช105/29 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นโคกกลางหนองแวงใหญ่ ต .โคกกลาง
 อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

150,000              

 (26789) 26789 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช105/29  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .หนองหว้า อ.
กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

100,000              

 (26790) 26790 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ เปล่ียนสังกะสี ทาสีโรงเรียนบา้นดงเรือง ต.ผาสุก อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              

 (26791) 26791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ เปล่ียนประตูหน้าต่าง ทาสีผนังโรงเรียนบา้นแสงสว่าง ต .แสงสว่าง อ.
หนองแสง จ.อุดรธานี

150,000              

 (26792) 26792 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นนาดีโคกกลาง ต .นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 150,000              

 (26793) 26793 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปกูระเบือ้งพืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นผือ ต .พนัดอน อ.กุมภวาป ีจ.
อุดรธานี

100,000              



     หนา้ที ่1127

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26794) 26794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปกูระเบือ้ง ผนังตาข่ายโรงเรียนบา้นโคกสง่า ต .โคกกลาง อ.โนนสะอาด 

จ.อุดรธานี
99,600                

 (26795) 26795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ฉ เปล่ียนสังกะสี ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นปา่ไม้โนนสวรรค์ ต.หนอง
กุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

100,000              

 (26796) 26796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเมืองปงั ต .อุ่มจาน อ.ประจักษศิ์ลปาคม
 จ.อุดรธานี

150,000              

 (26797) 26797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หอ้งสมุด ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนสูง ต .กุมภวาป-ีศรีธาตุ อ.
ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26798) 26798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นหนองประเสริฐ ต.ทบักุง อ.หนองแสง จ.
อุดรธานี

150,000              

 (26799) 26799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นนาแก ต .บะยาว อ.วังสามหมอ จ.
อุดรธานี

100,000              

 (26800) 26800 เปล่ียนรางน้้าสังกะสี อาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนบา้นโคกล่าม ต.บุง่แก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 100,000              
 (26801) 26801 ติดต้ังฝ้าเพดานยิบชั่มบอร์ด  อาคารเรียนแบบ ป 1 ซ.โรงเรียนบา้นค้อน้อย ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 100,000              

 (26802) 26802 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหวัขัวเหมือดแอ่ ต .ปะโค อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              
 (26803) 26803 ก่อสร้างร้ัว ร้ัวคอนกรีตชนิดไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นโคกเล้า ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 100,000              
 (26804) 26804 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนทองค้าเจริญ ต .หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 150,000              
 (26805) 26805 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ ปกุระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นสมดี ต .บา้นโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 100,000              
 (26806) 26806 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นปา่ไร่ ต .หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 100,000              
 (26807) 26807 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบป1ซ ทาสีปกูระเบือ้ง ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโสกรังโนนสว่าง ต .โนนสะอาด อ.

โนนสะอาด จ.อุดรธานี
100,000              

 (26808) 26808 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ฝ้าเพดาน  บานหน้าต่าง อาคารเรียนแบบ สปช . 105/26โรงเรียนทบักุงประชานุกูล ต.
ทบักุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

150,000              

 (26809) 26809 ปกูระเบือ้ง ทาสี  อาคารเรียนแบบ สปช .104/26โรงเรียนบา้นส่ีแจ ต.ผาสุก อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 150,000              
 (26810) 26810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช 1ซ เปล่ียนสังกะสีลูกฟกูลอนใหญ่ ทาสีน้้าโรงเรียนบา้นโนนเหน็วังชัย ต.เวียง อ.

กุมภวาป ีจ.อุดรธานี
100,000              

 (26811) 26811 ร้ัวคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .หวันาค้า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 100,000              
 (26812) 26812 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบา้นม่วงดง ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 150,000              
 (26813) 26813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ติดฝ้ายิบซ่ัม เปล่ียนประตู เปล่ียนหน้าต่าง  ทาสีโรงเรียนบา้นไทยสมพร 

ต.หนองกุงทบัม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
150,000              

 (26814) 26814 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ทรงปัน้หยา  เปล่ียนผนังไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนอนุบาลกุมภวาป ีต .พนัดอน อ.
กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

150,000              

 (26815) 26815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่หนองเทา ต .เวียงค้า อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 150,000              

 (26816) 26816 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองนกเขียน ต .หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 100,000              
 (26817) 26817 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ ผนังไม้ส้าเร็จรูปคร่าวโลหะชุบสังกะสีด้านเดียวโรงเรียนอนุบาลโนน

สะอาด ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
150,000              

 (26818) 26818 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซ่ิง  ปกูระเบือ้ง ทาสี  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นสีออสว่าง
ราษฎร์สามัคคี ต.สีออ อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

150,000              



     หนา้ที ่1128

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26819) 26819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ และ อาคารเรียน สปช.101/26 ทาสีน้้าอะคลีลิคโรงเรียนบา้นทบัไฮ ต.

แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
100,000              

 (26820) 26820 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ พเิศษ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเหล่าแชแลหนองแวง ต .แชแล อ.กุม
ภวาป ีจ.อุดรธานี

150,000              

 (26821) 26821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ เปล่ียนสังกะสี ทาสีโรงเรียนบา้นสามขา ต.บา้นโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 100,000              

 (26822) 26822 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 เปล่ียนหลังคา ทาสี ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาตาดนาโปร่ง 
ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26823) 26823 เปล่ียนสังกะสี ไม้เชิงชาย อาคารหอประชุม  เปล่ียนหลังคาสังกะสี อาคารโรงอาหารโรงเรียนบา้นหว้ยวังปลา ต .
ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26824) 26824 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นทา่ล่ีศรีสุขวิทยา ต .ทา่ล่ี อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 150,000              
 (26825) 26825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีผนังโรงเรียนบา้นเกิ้งน้อย ต .ปะโค อ.กุม

ภวาป ีจ.อุดรธานี
100,000              

 (26826) 26826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นค้าจวง ต .ผาสุก อ.วังสามหมอ
 จ.อุดรธานี

100,000              

 (26827) 26827 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.โรงเรียนบา้นเหล่าหมากบา้เชียงสม ต.แชแล อ.กุมภวาป ีจ.
อุดรธานี

100,000              

 (26828) 26828 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปกูระเบือ้งพืน้โรงเรียนบา้นตาดราษฎร์สมบรูณ์ ต .ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.
อุดรธานี

150,000              

 (26829) 26829 เปล่ียนเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีลอนใหญ่ ทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1 ซโรงเรียนบา้นหนองหญ้ารังกาหว้ยขุมปนู 
ต.ปะโค อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

100,000              

 (26830) 26830 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอนคู่ เปล่ียนไม้เชิงชาย  ทอ่น้้าลง อาคารเรียนแบบ ป . 1 ซโรงเรียนบา้นหนองแสงแสง
แก้ว ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

100,000              

 (26831) 26831 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ เปล่ียนประตู ปพูืน้กระเบือ้ง , อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้
กระเบือ้ง  โรงเรียนบา้นค้าน้อย ต .ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26832) 26832 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ สปช.101/26  ต่อเติมหลังคากันสาด ก่ออิฐ ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองทม่ค้า
เจริญ ต.หวันาค้า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26833) 26833 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหมากบา้เลาโคกกลาง ต .เชียงแหว อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 150,000              
 (26834) 26834 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นค้ายาง ต .ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.

อุดรธานี
150,000              

 (26835) 26835 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการคนตรี ปพูืน้กระเบือ้ง ปกูระเบือ้งเคลือบฝาผนัง ทาสี เปล่ียนประตูม้วนทบึ ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด
โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุหญ้าม้า ต.นาม่วง อ.ประจักษศิ์ลปาคม จ.อุดรธานี

150,000              

 (26836) 26836 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นเหล่ากล้วยโนนสมพร ต.กุมภวาป ีอ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              
 (26837) 26837 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นสวรรค์ราษฎร์ ต .ทา่ล่ี อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 150,000              
 (26838) 26838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นดอนเงิน ต.แชแล อ.กุม

ภวาป ีจ.อุดรธานี
100,000              

 (26839) 26839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ 2หลัง เปล่ียนสังกะสีหลังคา โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ
 จ.อุดรธานี

200,000              

 (26840) 26840 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ อาคารเรียนแบบ สปช .105/29โรงเรียนบา้นกุดนาค้อ ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 150,000              
 (26841) 26841 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ และ อาคารเรียนแบบ สปช .105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้น

หว้ยกองสี ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี
100,000              



     หนา้ที ่1129

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26842) 26842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ เปล่ียนหลังคาสังกะสี  ฝ้าเพดาน

หน่้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยผ้ึง ต .บา้นโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
150,000              

 (26843) 26843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกงพาน ต .พนัดอน อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              
 (26844) 26844 ปรับปรุงซ่อมแซมทีจ่อดรถจักรยานนักเรียน  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นเสาเล้าผักชีศรีสวัสด์ิ ต .โพธิ์ศรีส้าราญ อ.

โนนสะอาด จ.อุดรธานี
150,000              

 (26845) 26845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสี อาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร ต.หวันาค้า อ.ศรีธาตุ จ.
อุดรธานี

150,000              

 (26846) 26846 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นทา่เปลือย(บญุเกิ้้ออุปถัมภ)์ ต.กุมภวาป ีอ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              
 (26847) 26847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 12 หอ้งเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นทมนางาม ต .ทมนางาม อ.โนน

สะอาด จ.อุดรธานี
150,000              

 (26848) 26848 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แผงลวดตาข่าย ,อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู ,ลาน
อเนกประสงค์โรงเรียนดงง่ามนางาม ต.ค้าโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26849) 26849 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่  ทาสีโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ ต .วัง
สามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26850) 26850 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ  ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นปา่หวาย ต .ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.
อุดรธานี

100,000              

 (26851) 26851 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนบา้นหว้ยสามพาดสหราษฎร์หนองแกพฒันา ต .หว้ย
สามพาด อ.ประจักษศิ์ลปาคม จ.อุดรธานี

100,000              

 (26852) 26852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  เปล่ียนสังกะสี ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นนาเพญ็ ต.ทา่ล่ี อ.กุมภวาปี
 จ.อุดรธานี

100,000              

 (26853) 26853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 104/26 2หลัง ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ทาสีร้ัว โรงเรียนดานใหญ่พทิยา
คาร ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26854) 26854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 103/26 ปกูระเบือ้งพืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นค้าเจริญ ต.พนัดอน อ.กุม
ภวาป ีจ.อุดรธานี

100,000              

 (26855) 26855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ  เปล่ียนหลังคาสังกะสีลูกฟกูลอนใหญ่ ไม้เนือ้แข็งโรงเรียน*บา้นทา่ลาด 
สาขาแหลมทอง ต.ค้าโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26856) 26856 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยายกาศภายในโรงเรียน  ทาสีโรงเรียนบา้นโคกศรี ต .สุขประเสริฐ อ.ศรีธาตุ จ.
อุดรธานี

100,000              

 (26857) 26857 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหนองแวงเหนือปา่ก้าว ต .หว้ย
สามพาด อ.ประจักษศิ์ลปาคม จ.อุดรธานี

100,000              

 (26858) 26858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  เปล่ียนสังกะสี ทาสีโรงเรียนบา้นโนนเขวา ต.สีออ อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              

 (26859) 26859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นหนองศรีเจริญ-หนองผ้ึง ต.พนัดอน
 อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

100,000              

 (26860) 26860 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นนกขะบา ต .เชียงแหว อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              
 (26861) 26861 ปรับปรุงสาภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน  คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นหนิเหล่ิง ต .เวียงค้า อ.

กุมภวาป ีจ.อุดรธานี
100,000              

 (26862) 26862 ถนนคอนกรีตโรงเรียนชุมชนบา้นบุง่แก้ว ต .บุง่แก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 150,000              
 (26863) 26863 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโพธิ์ชัยดอกค้า ต.โพธิ์ศรีส้าราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 100,000              
 (26864) 26864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ซ  เปล่ียนประตู หน้าต่าง รางน่้า กระจกแผ่นฝ้าโรงเรียนบา้นตูม ต.ตูม

ใต้ อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี
100,000              



     หนา้ที ่1130

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26865) 26865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง โรงเรียนบา้นดงน้อย ต .ปะโค อ.กุมภวาป ีจ.

อุดรธานี
150,000              

 (26866) 26866 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 104/26  เปล่ียนสังกะสี ทาสีโรงเรียนบา้นหนองกวาง ต.สีออ อ.กุม
ภวาป ีจ.อุดรธานี

100,000              

 (26867) 26867 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ  เปล่ียนรางน้้าสังกะสี ทาสีโรงเรียนบา้นหนองจาน ต.โนนสะอาด อ.โนน
สะอาด จ.อุดรธานี

100,000              

 (26868) 26868 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.รย.106/43 ผาผนังส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นหนองแดง ต .สีออ อ.กุมภวาป ีจ.
อุดรธานี

100,000              

 (26869) 26869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นโคกศรีหว้ยยาง
 ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

100,000              

 (26870) 26870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์
โรงเรียนหว้ยแสงอรุณวิทยา ต .โพธิ์ศรีส้าราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

150,000              

 (26871) 26871 ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหอ้งสมุด เสาคอนกรีต กระเบือ้งลอนคู่ คอนกรีตบล็อกก่อผนัง คอนกรีตผสมส้าเร็จรูป
โรงเรียนบา้นหนองกุงทบัม้า ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26872) 26872 ก่อสร้างร้ัวมาตรฐาน 9ก้อน(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นสวนหม่อน ต.เชียงแหว อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 150,000              

 (26873) 26873 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองหญ้าไซ ต .หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.
อุดรธานี

150,000              

 (26874) 26874 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.101/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ไม่เชิงชาย กระจกสีชา  ทาสีโรงเรียนบา้น
โนนสวาง ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

100,000              

 (26875) 26875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  แบบ312 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาเชิงชาย ทอ่น้้าลงโรงเรียนบา้นสวน
มอนค้า ต.เวียงค้า อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

100,000              

 (26876) 26876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ  กระเบือ้งหลังคา เชิงชายโรงเรียนบา้นโคกน้อย ต .จ้าป ีอ.ศรีธาตุ จ.
อุดรธานี

100,000              

 (26877) 26877 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.105/29 กระเบือ้งหลังคา ไม้เชิงชายโรงเรียนบา้นดูนเลา ต.จ้าป ีอ.ศรีธาตุ จ.
อุดรธานี

100,000              

 (26878) 26878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.ทาสี ต่อเติมหลังคากันสาด
โรงเรียนบา้นโคกก่อง ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26879) 26879 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นค้าม่วง ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 100,000              
 (26880) 26880 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช. ทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬา ทาสีโรงเรียนชุมชนจ้าป ีต.จ้าป ีอ.ศรี

ธาตุ จ.อุดรธานี
150,000              

 (26881) 26881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ  เปล่ียนฝาผนังไม้โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย ต .บะยาว อ.วังสามหมอ
 จ.อุดรธานี

100,000              

 (26882) 26882 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.105/26 ปกูระเบือ้ง  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์202/26  ทาสี
โรงเรียนค้าบอนประชาสรรค์ ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

100,000              

 (26883) 26883 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ  เปล่ียนผนังไม้โรงเรียนบา้นหวัฝาย ต .โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.
อุดรธานี

100,000              

 (26884) 26884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.105/26 ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง ต.แชแล อ.กุมภวาป ีจ.
อุดรธานี

100,000              

 (26885) 26885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นยางหล่อโนนน้้าย้อย ต .แชแล อ.
กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

100,000              



     หนา้ที ่1131

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26886) 26886 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.105/29 2หลัง ปกูระเบือ้ง เปล่ียนประตู ปรับปรุซ่อมแซมส้วมสปช601/26 

ทาสีโรงเรียนบา้นวาป ีต.พนัดอน อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี
150,000              

 (26887) 26887 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโคกสีวังแสง ต .นาม่วง อ.ประจักษศิ์ลปาคม จ.อุดรธานี 100,000              
 (26888) 26888 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นเชียงกรม ต .นาม่วง อ.ประจักษศิ์ลปาคม จ.อุดรธานี 100,000              
 (26889) 26889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ เปล่ียนสังกะสี ฝ้ากเพดาน หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นโปร่ง ต.บา้นโปร่ง

 อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
150,000              

 (26890) 26890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนหลังคา ไม้เชิงชายโรงเรียนบา้นโนนสงเปลือย ต .จ้าป ีอ.ศรีธาตุ จ.
อุดรธานี

100,000              

 (26891) 26891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ เปล่ียน สังกะสี ทาสีโรงเรียนบา้นเซียบ ต.เชียงแหว อ.กุมภวาป ีจ.
อุดรธานี

100,000              

 (26892) 26892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ ทาสี ปกูระเบือ้ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ทาสี ฉาบปนูร้ัวโรงเรียนบา้นโนนหยาดน้้าเกล้ียง ต .โนนสะอาด อ.โนน
สะอาด จ.อุดรธานี

100,000              

 (26893) 26893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร หลังคา โครงหลังคาโรงเรียนบา้นน้้าเทีย่งลานเตหนองเม็ก ต .อุ่มจาน อ.
ประจักษศิ์ลปาคม จ.อุดรธานี

100,000              

 (26894) 26894 ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ฝ้าเพดาน หอ้งส้วมปกูระเบือ้งเปล่ียนโถเปล่ียนหลังคา ถมดินลูกรังสนามโรงเรียนบา้น
โนนแสวง ต.นาม่วง อ.ประจักษศิ์ลปาคม จ.อุดรธานี

100,000              

 (26895) 26895 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นโนนทรายฟอง ต .นาม่วง อ.ประจักษศิ์ลปาคม จ.อุดรธานี 100,000              
 (26896) 26896 เปล่ียนสังกะสีหลังคาโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบรูณ์ ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 150,000              
 (26897) 26897 ปรับปรุงซ่อมแซม ป.1 ซโรงเรียนบา้นโนนสิมมา ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              
 (26898) 26898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ  ปกูระเบือ้ง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนหลังคา 

โรงเรียนบา้นโพนทอง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษศิ์ลปาคม จ.อุดรธานี
150,000              

 (26899) 26899 ซ่อมอาคาร ป. 1ซ 3 หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นโนนเชียงค้้า ต .ทบักุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 100,000              
 (26900) 26900 ปรับปรุงหอ้งส้วม ปกูระเบือ้งเซรามิกผิว ทาสี,โถส้วมโรงเรียนบา้นวังทอง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 100,000              
 (26901) 26901 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต ชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบา้นทา่สัง ต .หนองหว้า อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              
 (26902) 26902 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปกูระเบือ้งเปล่ียนโครงหลังคา เทพืน้ ดินพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยเกิ้ง ต .หว้ย

เกิ้ง อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี
150,000              

 (26903) 26903 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ซ
ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดหนา 11มม.
ไม้เชิงชาย,กระจกแผ่นใส หนา 10 มม.
หน้าต่างบานเล่ือน,ประตูโรงเรียนหาญใจพทิยาคม ต.หนองกุงทบัม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

150,000              

 (26904) 26904 ปรับปรุงอาคารเรียน ป. 1 ซ
ทาสีภายในสีน้้าอุะคริลิค 100% ,ค่าครุภณัฑ์โรงเรียนบา้นกุดจิก ต.หนองหว้า อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี

100,000              

 (26905) 26905 สร้างร้ัวคอนกรีตแบบโปร่ง ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ต .วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.
อุดรธานี

200,000              

 (26906) 26906 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) กว้าง 5 เมตรโรงเรียนบา้นหนองกุงปาว ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 100,000              
 (26907) 26907 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโนนสา ต.นาม่วง อ.ประจักษศิ์ลปาคม จ.อุดรธานี 150,000              
 (26908) 26908 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม

- เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ต.หว้ยสามพาด อ.ประจักษศิ์ลปาคม จ.อุดรธานี
150,000              

 (26909) 26909 ปรับปรุงซ่อมแซมป1ซ ท้าโครงหลังคากันสาด โรงเรียนบา้นหนองหว้า ต .หนองหว้า อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 100,000              
 (26910) 26910 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบป1.ซ ทาสีโรงเรียนบา้นหนองหว้า ต.ทบักุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 100,000              



     หนา้ที ่1132

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26911) 26911 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้าง ปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนม่วง ต .จ้าป ีอ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 150,000              
 (26912) 26912 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นนาฝาย ต .นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 150,000              
 (26913) 26913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ผนังก่ออิฐ หน้าต่างประตู โรงเรียนสพป.อุดรธานี เขต 2 ต.ถนนอุ่มจาน 

อ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี
300,000              

 (26914) 26914 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นหนองบอ่ (พอลพทิยาประชานุสรณ์) 
ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26915) 26915 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นสะแบง ต .สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 150,000              
 (26916) 26916 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  แผงบงัแดดแผ่นเหล็กอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นยาง (อาสาพฒันา 3) ต.

หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
100,000              

 (26917) 26917 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบอ่ปทัม์ ต .
สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26918) 26918 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นดงวังพงั ต .สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 100,000              
 (26919) 26919 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นดงโพนยอ ต.หนองหาน อ.

หนองหาน จ.อุดรธานี
100,000              

 (26920) 26920 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา /และทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองง้ิว ต.หนองหาน
 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26921) 26921 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นม่วงประชาบา้รุง 
ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (26922) 26922 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์ รางน้้าฝนโรงเรียนบา้นวังฮาง ต .สร้อยพร้าว อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (26923) 26923 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุดและหอ้งพเิศษ  ก่อผนังอิฐบล็อค ติดบานประตูอลูมิเนียม หน้าต่างานเล่ือน หน้าต่าง
เหล็กดัดโรงเรียนบา้นหนองหาน (วันครู 2502) ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

200,000              

 (26924) 26924 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน และร้ัวโรงเรียนบา้นโสกหมู ต .หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 150,000              

 (26925) 26925 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นดอนนางค้า ต .สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 100,000              
 (26926) 26926 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหงษาวดี ต .สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 100,000              

 (26927) 26927 ปรับปรุงซ่อมอาคารเอกนประสงค์ เปล่ียนหลีงคากระเบือ้ง ประตู รางน้้าฝนโรงเรียนบา้นโคกมุน่เหล่าสวรรค์ ต .
สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26928) 26928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนประตู ทาสี/ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ มุง
หลังคากระเบือ้ง วงกลอลูมิเนียม กระจกใสโรงเรียนบา้นสร้อยพร้าว ต .สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (26929) 26929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ มุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี

100,000              

 (26930) 26930 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นนาเยีย ต .สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 100,000              
 (26931) 26931 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ต .เทศบาล 1 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 200,000              
 (26932) 26932 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่ก้าว ต .ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 150,000              
 (26933) 26933 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตโรงเรียนโรงเรียนบา้นกะพี ้ต .ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 100,000              
 (26934) 26934 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองเต่าดอนหายโศก ต .ดอนหายโศก อ.หนองหาน

 จ.อุดรธานี
150,000              

 (26935) 26935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017  เปล่ียนฝ้าเพดาน  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนนาสร้าง ต .สะแบง 
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              



     หนา้ที ่1133

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26936) 26936 ปรับปรุงซ่มแซมอาคารเรียน ป.1 ซ มุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นหนองบวั ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 100,000              

 (26937) 26937 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  มุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นผักตบประชานุกูล ต.ผักตบ อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (26938) 26938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ และ สปช.105/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกทุง่ยั้ง ต .โพนงาม อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (26939) 26939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน มุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นนาฮัง ต .ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 100,000              
 (26940) 26940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด เปล่ียนฝ้าเพดาน และปรับปรุงร้ัวคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบา้นศาลา

 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
150,000              

 (26941) 26941 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ สปช.203-2530  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียน
บา้นโพนงาม ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (26942) 26942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาง้ิว ต .โพนงาม อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี

100,000              

 (26943) 26943 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 และอาคารเรียน ป.1ซ เปล่ียนบานประตู ปพูืน้กระเบือ้ง ฝ้าเพดาน
โรงเรียนบา้นดอนยางเด่ียว ต .โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26944) 26944 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปล่ียนฝาผนัง ฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นบอ่ค้า ต .ดอน
หายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26945) 26945 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปล่ียนฝาผนัง/โรงอาหาร ก่อผนังอิฐบล็อค ติดลวดต่าข่าย ทาสีโรงเรียน
บา้นหนองกอบง ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26946) 26946 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร (แบบสร้างเองป ีพ.ศ.2537) เปล่ียนเสาคอรกรีต โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาอะลู
ซิงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองกุงดอนบาก ต .ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (26947) 26947 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นกั้งโนนสะอาด ต .ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี

150,000              

 (26948) 26948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 เปล่ียนโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาอะลูซิงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียน
บา้นหนองกล้า ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26949) 26949 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปล่ียนเสาซีเมนค์ โคงหลังคาเหล็กโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้งหนองแหว้โนนศรี ต .
โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26950) 26950 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระลอนคู่ เทพืน้ตอนกรีต ก่อผนังอิฐบล็อก ติดโคมไฟโรงเรียน
บา้นดงค้า ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (26951) 26951 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 32 (กรมสามัญ) ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสะคาม ต .โพนงาม อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26952) 26952 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน/หอ้งพเิศษ โรงเรียนบา้นค้าอ้อ ต.บา้นเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 100,000              
 (26953) 26953 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม มุงหลังคากระเบือ้ง ปพูืน้กระเบือ้ง กระเบือ้งผนัง โถส้วม ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นยา ต .

บา้นยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
100,000              

 (26954) 26954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาอะลูซิงค์ เทพืน้ คสล.โรงเรียนบา้น
ต้ายสวรรค์ดงหว้าน ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26955) 26955 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์/และหอ้งอนุบาล เปล่ียนประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม และผนังกระจกโครง
อะลูมิเนียมโรงเรียนบา้นหนองนกทา ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26956) 26956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองผือ ต .บา้นยา อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี

100,000              



     หนา้ที ่1134

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26957) 26957 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน มุงหลังคาอะลูซิงค์ เปล่ียนหน้าต่าง รางน้้าฝนโรงเรียนบา้นปลูู ต .บา้นเชียง อ.

หนองหาน จ.อุดรธานี
150,000              

 (26958) 26958 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นเชียง(ประชาเชียงเชิด) ต.บา้นเชียง อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี

200,000              

 (26959) 26959 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอ้งสมุด เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์ ก่อผนังอิฐบล็อก เปล่ียนประตู
โรงเรียนบา้นเม็กดงเรือง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (26960) 26960 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวลวดหนามโรงเรียนบา้นดูนประชารัฐ ต.บา้นเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 100,000              
 (26961) 26961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองลาดหนองแปนค้าผักกูด ต .หนองเม็ก อ.หนอง

หาน จ.อุดรธานี
150,000              

 (26962) 26962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์ ฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นหนองเม็ก 
ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

200,000              

 (26963) 26963 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์ โครงหลังคาเหล็กโรงเรียนบา้นดง
บงัหนองเขื่อน ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (26964) 26964 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด/ อาคารเนกประสงค์  เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองตา
ใกล้ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26965) 26965 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นต้องหนองสระปลา ต .หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี

150,000              

 (26966) 26966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ก่อผนังอิฐบล็อค ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองบวัน้อย ต .หนองสระปลา อ.หนอง
หาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26967) 26967 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปล่ียนประตู หน้าต่าง ฝาผนังโรงเรียนธาตุดอนตูม ต.บา้นยา อ.หนองหาน 
จ.อุดรธานี

150,000              

 (26968) 26968 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 เปล่ียนมุงหลังคาอะลูศิงค์ ทาสีโรงเรียนบา้นหนัน้อย ต.
บา้นยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (26969) 26969 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นดงเย็น ต .บา้นเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 100,000              
 (26970) 26970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29   อาคารอนุบาล และอาคารโรงอาหาร  ทาสีโรงเรียนบา้นเพก็ค้า

บากหายโศก ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
150,000              

 (26971) 26971 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองสะหนาย ต .หนองหาน-กุมภวาป ี
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26972) 26972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกถาวรทรายงาม ต .พงังู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 100,000              
 (26973) 26973 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเรืองชัย ต .พงังู อ.หนองหาน จ.

อุดรธานี
100,000              

 (26974) 26974 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบองค์การป ี2525/ ส้วมแบบองค์การป ี2527/ และส้วม สปช.601/26 เปล่ียนหลังคา
อะลูซิงค์ ประตู  โถส้วม ติดต้ังก็อกน้้า ทาสี และเปล่ียนทอ่พกัส้วมโรงเรียนบา้นดงบากโนนสวรรค์ ต .หนองไผ่ อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (26975) 26975 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้ง ติดลวดต่าข่าย ประตู/ ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เทพืน้ขัดหยาบ
โรงเรียนบา้นนาดี ต.พงังู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26976) 26976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ก่อผนังอิฐบล็อก ติดประตู หน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต .
หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (26977) 26977 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน มุงหลังคาอะลูซิงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นพงัซ่อน ต .พงังู อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี

150,000              



     หนา้ที ่1135

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26978) 26978 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 ทาสี/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด เปล่ียนฝ้าเพดาน/และ

ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวลวดหนามโรงเรียนบา้นม่วง ต.พงังู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
100,000              

 (26979) 26979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนโครงหลังคาเหล็ก และมุงหลังคาอะลูซงิค์โรงเรียนบา้นหนองหญ้ารังกา ต .
พงังู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (26980) 26980 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นหนองไผ่พทิยาคม ต .หนองไผ่ อ.หนองหาน 
จ.อุดรธานี

150,000              

 (26981) 26981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบา้นพงังู ต .พงังู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 150,000              
 (26982) 26982 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26  เปล่ียนฝ้าเพดาน และปรับปรุงปา้ยโรงเรียนโรงเรียนบา้นขาวัว ต .

พงังู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
100,000              

 (26983) 26983 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนกลางตาลเด่ียว ต .พงังู อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี

100,000              

 (26984) 26984 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  มุงหลังคาอะลูซิงค์/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง ติด
ลวดต่าข่าย ประตูโรงเรียนบา้นหนองไฮโนนส้าราญ ต.บา้นดุง อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี

150,000              

 (26985) 26985 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน /โรงอาหาร  เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นนาโฮง ต .บา้นดุง อ.บา้นดุง จ.
อุดรธานี

100,000              

 (26986) 26986 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปอพาน ต .บา้นดุง อ.บา้นดุง 
จ.อุดรธานี

150,000              

 (26987) 26987 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบา้นปากดง ต .โพนสูง อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 150,000              
 (26988) 26988 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต.บา้นดุง อ.

บา้นดุง จ.อุดรธานี
150,000              

 (26989) 26989 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน รางน้้าฝน ทาสีโรงเรียนบา้นนาจาน ต .โพนสูง อ.บา้นดุง จ.
อุดรธานี

200,000              

 (26990) 26990 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ก่อผนังอิฐบล็อค ติดประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นดงค้าพฒันา ต .โพนสูง อ.บา้นดุง 
จ.อุดรธานี

100,000              

 (26991) 26991 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์ ทาสีโรงเรียนศรีขวัญเมือง ต.ศรีสุทโธ อ.บา้นดุง 
จ.อุดรธานี

150,000              

 (26992) 26992 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนพฒันาศรีผดุงอุดมวิทย์ ต.ศรีสุทโธ อ.บา้นดุง จ.
อุดรธานี

200,000              

 (26993) 26993 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยปลาโดศรีสามารถ ต .บา้นดุง อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 150,000              

 (26994) 26994 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม เปล่ียนเสา คสล.  โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาอะลูซิงค์ เทพืน้ คสล.โรงเรียน
บา้นนาค้าพรสันติ ต.นาค้า อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี

150,000              

 (26995) 26995 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 /และอาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนอง
ลาด ต.ถ่อนนาลับ อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี

150,000              

 (26996) 26996 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร  เทพืน้ คสล .โรงเรียนบา้นทา่บอ่ยาง ต .นาไหม อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 100,000              
 (26997) 26997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล (แบบสร้างเอง) เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์ โครงหลังคาเหล็กโรงเรียนบา้น

วังคางฮูง ต.นาไหม อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี
150,000              

 (26998) 26998 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์/และหอ้งสมุด เปล่ียนประตูอะลูมิเนียม สายไฟ หลอดไฟ ปลัก๊ไฟ และทาสี
โรงเรียนบา้นค้าบอนโนนสมโภชน์ ต.นาค้า อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี

100,000              



     หนา้ที ่1136

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (26999) 26999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา รางน้้าฝน/ ปรับปรุงซ่อมแซม

ส้วม เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์ บานประตู โถส้วมโรงเรียนบา้นถ่อนนาลับ ต.ถ่อนนาลับ อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี
100,000              

 (27000) 27000 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์  ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นโพธิ์ทา่เมือง ต .ถ่อน
นาลับ อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี

100,000              

 (27001) 27001 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์  โครงหลังคาเหล็ก ก่อผนังอิฐบล็อก ประตู และเปล่ียนโถ
ส้วมโรงเรียนบา้นนาไหม ต.นาไหม อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี

150,000              

 (27002) 27002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นดอนขี้เหล็ก ต.นาค้า อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 150,000              

 (27003) 27003 ปรับปรุงซ่อมแซมเทพืน้ คสล.บริเวณอบรมลานธรรมโรงเรียนบา้นน้้าผ้ึงประชาสรรค์ ต.นาไหม อ.บา้นดุง จ.
อุดรธานี

100,000              

 (27004) 27004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาดี ต.นาค้า อ.บา้นดุง 
จ.อุดรธานี

100,000              

 (27005) 27005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 และอาคารเรียนแบบสร้างเอง  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาค้าวัง 
ต.นาไหม อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี

100,000              

 (27006) 27006 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นโนนงามอุดมวิทย์ ต .นาค้า อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 100,000              
 (27007) 27007 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ก่อผนังอิฐบล็อก  ตอดลวดตาข่าย ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นเมืองนาซ้า ต .-นาไหม อ.

บา้นดุง จ.อุดรธานี
100,000              

 (27008) 27008 ปรับปรุงถมดินลูกรัง และทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นทุง่ใหญ่โพธิ์ชัย ต.ถ่อนนาลับ อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 100,000              
 (27009) 27009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม  เปล่ียนสังกะสีมุงหลังคา  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหวัดงยาง ต .นาค้า อ.

บา้นดุง จ.อุดรธานี
100,000              

 (27010) 27010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี/ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงวัฒนา ต .
นาค้า อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี

100,000              

 (27011) 27011 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบา้นกุดดู่อุดมวิทย์ ต .นาไหม อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 150,000              
 (27012) 27012 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นตูม ต .บา้นจันทน์ อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 150,000              
 (27013) 27013 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนปฐมวัย และสนามเด็กเล่น ติดต้ังแผงบงัแดด ปพูืน้กระเบือ้ง ก่อผนังอิฐบล็อกโรงเรียน

บา้นดงแสนสุข ต.ดงเย็น อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี
150,000              

 (27014) 27014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นวังทอง ต.วังทอง อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 150,000              

 (27015) 27015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด  เปล่ียนเสาเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาอะลูซิงค์ เสา คสล . ติดลวดตา
ข่าย ก่อผนังอิฐบล็อกโรงเรียนบา้นดงหวาย ต.บา้นจันทน์ อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี

150,000              

 (27016) 27016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน หน้าต่าง หลอดไฟโรงเรียนบา้นปา่เปา้ ต .ดงเย็น อ.บา้นดุง จ.
อุดรธานี

150,000              

 (27017) 27017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเหล่าหลวง ต .วังทอง อ.บา้นดุง จ.
อุดรธานี

150,000              

 (27018) 27018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเมืองไพร ต .บา้นม่วง อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 100,000              
 (27019) 27019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นเหล่าอุดมทรัพสมบรูณ์ ต.บา้นจันทน์ 

อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี
150,000              

 (27020) 27020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนดงเย็น ต .ดงเย็น อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 150,000              
 (27021) 27021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์/ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว คสล.ล้อมรอบโรงเรียน

โรงเรียนบา้นดงยาง ต.บา้นจันทน์ อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี
100,000              



     หนา้ที ่1137

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27022) 27022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตูอลูมิเนียม รางน้้าฝน เทพืน้ คสล.ทางเทา้โรงเรียนบา้น

หนองกาโนนสิมมา ต.บา้นจันทน์ อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี
150,000              

 (27023) 27023 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนกมลศิลปส์ามัคคี ต .บา้นม่วง อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 100,000              
 (27024) 27024 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนชัยศิลป ์ต .ดงเย็น อ.บา้นดุง 

จ.อุดรธานี
100,000              

 (27025) 27025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1ซ เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์ ทาสีโรงเรียนบา้นทรายมูล ต.บา้นจันทน์ อ.บา้น
ดุง จ.อุดรธานี

150,000              

 (27026) 27026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นจันทน์ ต .บา้นจันทน์ อ.บา้นดุง จ.
อุดรธานี

100,000              

 (27027) 27027 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นม่วง ต .บา้นม่วง อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 150,000              
 (27028) 27028 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองสว่าง ต .บา้นม่วง อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 150,000              
 (27029) 27029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพู้้นกระเบือ้งโรงเรียนบา้นก้าแมดค้าเจริญ ต .วังทอง อ.บา้นดุง จ.

อุดรธานี
100,000              

 (27030) 27030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนหอม ต .อ้อมกอ อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 150,000              
 (27031) 27031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์ โครงหลังคาเหล็กโรงเรียนบา้นชัย ต.บา้นชัย อ.บา้นดุง 

จ.อุดรธานี
100,000              

 (27032) 27032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 202/26 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสมวิไล ต.บา้นตาด อ.บา้นดุง จ.
อุดรธานี

100,000              

 (27033) 27033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  เปล่ียนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นดงไพรวัลย์ ต.บา้นชัย อ.บา้นดุง จ.
อุดรธานี

100,000              

 (27034) 27034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26  เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นโคกค้าไหล ต.อ้อมกอ อ.
บา้นดุง จ.อุดรธานี

100,000              

 (27035) 27035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู ทาสีโรงเรียนบา้นโนน
สมบรูณ์ ต.อ้อมกอ อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี

100,000              

 (27036) 27036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล  เสา คสล . มุงหลังคาอะลูซิงค์  ก่อผนังอิฐบล็อก ติดลวดตาข่ายโรงเรียน
บา้นง้ิวมีชัย ต.บา้นตาด อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี

150,000              

 (27037) 27037 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ทาสีโรงเรียนบา้นกล้วย ต.บา้นชัย อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 100,000              
 (27038) 27038 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์ โครงหลังคาเหล็กโรงเรียนบา้นไผ่ล้อมโนน

สมบติั ต.อ้อมกอ อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี
150,000              

 (27039) 27039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนค้าภเูงินโนนผักหวานวิทยา ต .บา้นตาด อ.
บา้นดุง จ.อุดรธานี

100,000              

 (27040) 27040 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบา้นตาดโนนทองหลาง ต .บา้นตาด อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 100,000              

 (27041) 27041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนไม้ปพูืน้ ฝาผนัง ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นโคกกลาง ต .บา้นตาด อ.บา้น
ดุง จ.อุดรธานี

150,000              

 (27042) 27042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนเสาเหล็ก มุงหลังคาอะลูซิงค์ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ 
ทาสีโรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต.บา้นชัย อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี

150,000              

 (27043) 27043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ทอ่เสาเหล็ก มุงหลังคาอะลูซิงค์  โรงเรียนบา้นหนองแซง ต .ไชยวาน
 อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (27044) 27044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  เปล่ียนไม้ปพูืน้ ประตู หน้าต่างโรงเรียนอนุบาลไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชย
วาน จ.อุดรธานี

200,000              



     หนา้ที ่1138

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27045) 27045 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองอิอู ต .หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 100,000              
 (27046) 27046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26  เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นดงพฒันา ต.ค้าเลาะ อ.ไชย

วาน จ.อุดรธานี
100,000              

 (27047) 27047 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนร่มเกล้า 2 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 150,000              
 (27048) 27048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 เปล่ียนรางน้้าฝน/ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียน

มุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นค้ายาง ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
100,000              

 (27049) 27049 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบา้นหวัหนองยาง ต .ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 100,000              
 (27050) 27050 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/26 และ สปช. 105/29 ทาสี/และปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีโรงเรียนหนอง

แวงวิทยา ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
150,000              

 (27051) 27051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 มุงหลังคากระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ต .โพนสูง อ.ไชยวาน 
จ.อุดรธานี

100,000              

 (27052) 27052 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เสา คสล . เสาทอ่เหล็กกลม โครงหลังคาเหล็ก  มุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้น
ค้าม่วง ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (27053) 27053 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองแวงตาด ต .ค้าเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 100,000              
 (27054) 27054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ่าเพดาน ทาสีโรงเรียนสยามกลการ 3 ต.ค้าเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 100,000              
 (27055) 27055 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบา้นค้าบอน ต .ค้าเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 100,000              
 (27056) 27056 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนชุมชนสะงวย ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.

อุดรธานี
150,000              

 (27057) 27057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์ รางน้้าฝนโรงเรียนบา้นปา่ก้าว ต.โพนสูง อ.
ไชยวาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (27058) 27058 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา  ฝ้าเพดาน โคมไฟ สายไฟ สวิทซ์ เต้ารับโรงเรียน
บา้นหนองหลัก ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (27059) 27059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล ปพูืน้กระเบือ้ง ประตูโรงเรียนบา้นวังชมภ ูต .ค้าเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 150,000              
 (27060) 27060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ซ/และอาคารเรียน สปช.105/29   เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียน

บา้นโพนสูงโนนสวรรค์ ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
150,000              

 (27061) 27061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้ง/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด เปล่ียนมุงหลังคา
อะลูซิงค์/ และปรับปรุงสนามกีฬา  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนเพยีปูห่นองเรือ ต .ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (27062) 27062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงฝึกงาน เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา สายไฟโรงเรียนบา้นค้าน้้าทพิย์ ต .ค้าเลาะ อ.
ไชยวาน จ.อุดรธานี

100,000              

 (27063) 27063 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนทองอินทร์ ต .โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 100,000              

 (27064) 27064 ปรับปรุงซ่อมแซม  อาคารเรียน  อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้ง มุงหลังคาอะลูซิงค์ /ปรับปรุงหอ้งน้้า ปรับปรุง
หอ้งส้วมโรงเรียนบา้นไพจาน ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

100,000              

 (27065) 27065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนสวรรค์ ต .คอนสาย
 อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

100,000              

 (27066) 27066 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นค้อน้อย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.
อุดรธานี

100,000              

 (27067) 27067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  เปล่ียนประตู หน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้ง/ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วม  เปล่ียน
ประตูโรงเรียนบา้นวังแข้ ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

100,000              



     หนา้ที ่1139

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27068) 27068 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 เทพืน้คอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นซ้าปา่รัง ต .บา้นจีต อ.กู่

แก้ว จ.อุดรธานี
150,000              

 (27069) 27069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนประตู หน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้ง/ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม
 เปล่ียนประตู ปพูืน้กระเบือ้ง โถส้วมโรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต .คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

100,000              

 (27070) 27070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นหนองช้างคาว ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.
อุดรธานี

100,000              

 (27071) 27071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์ ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นซ้าปา่หนั 
ต.บา้นจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

100,000              

 (27072) 27072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26  เปล่ียนฝ้าเพดาน โคมไฟโรงเรียนบา้นม่วงคอนสาย ต.คอน
สาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

150,000              

 (27073) 27073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว ต.บา้นจีต อ.กู่
แก้ว จ.อุดรธานี

150,000              

 (27074) 27074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26  เปล่ียนมุงหลังอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นค้อดอนแคน ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว
 จ.อุดรธานี

150,000              

 (27075) 27075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน เทพืน้คอนกรีต ติดกระจกโรงเรียนบา้นหวัหนอง ต .โนนทอง
อินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

150,000              

 (27076) 27076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นนาชุมแสง ต.นาชุมแสง อ.
ทุง่ฝน จ.อุดรธานี

150,000              

 (27077) 27077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตู รางน้้าฝนโรงเรียนชุมชนกุดค้า ต.ทุง่ฝน อ.
ทุง่ฝน จ.อุดรธานี

150,000              

 (27078) 27078 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต .ทุง่ฝน อ.ทุง่ฝน จ.อุดรธานี 150,000              
 (27079) 27079 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนประตู หน้าต่าง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้าเจริญ ต .ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ฝน จ.

อุดรธานี
150,000              

 (27080) 27080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนชุมชนค้าตานาหนองกุง ต.ทุง่ใหญ่ อ.
ทุง่ฝน จ.อุดรธานี

150,000              

 (27081) 27081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ต.นาชุมแสง อ.ทุง่ฝน จ.
อุดรธานี

100,000              

 (27082) 27082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพธิ์เหล่าวิชาค้าสีลา ต.นาชุมแสง อ.ทุง่ฝน จ.
อุดรธานี

150,000              

 (27083) 27083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ก. เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์ บานประตูโรงเรียนบา้นทา่ช่วง ต.ทุง่ฝน 
อ.ทุง่ฝน จ.อุดรธานี

100,000              

 (27084) 27084 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ประตู ทาสีโรงเรียนบญุมีศรีสว่าง ต .ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ฝน
 จ.อุดรธานี

150,000              

 (27085) 27085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพยาบาล เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์ เทพืน้คอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี /ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น เทพืน้คอนกรีต โรงเรียนอนุบาลทุง่ฝน ต.ทุง่ฝน อ.ทุง่ฝน จ.อุดรธานี

150,000              

 (27086) 27086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26  เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นโพนสูง ต.ทุง่ฝน อ.ทุง่ฝน 
จ.อุดรธานี

100,000              

 (27087) 27087 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนม่วง ต .นาทราย อ.พบิลูย์รักษ ์จ.อุดรธานี 100,000              
 (27088) 27088 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู เสา คสล . ไม้ตง ก่อผนังอิฐบล็อก/และปรับปรุงรัวคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียน

โรงเรียนบา้นถ่อนนาเพลิน ต.นาทราย อ.พบิลูย์รักษ ์จ.อุดรธานี
150,000              



     หนา้ที ่1140

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27089) 27089 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ สปช .204/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตู ปพูืน้กระเบือ้ง ไม้ตง

โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย ต.นาทราย อ.พบิลูย์รักษ ์จ.อุดรธานี
100,000              

 (27090) 27090 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นดอนกลอย ต .ดอนกลอย อ.พบิลูย์
รักษ ์จ.อุดรธานี

150,000              

 (27091) 27091 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  เปล่ียนฝ้าเพดาน ติดต้ังแผงบงัแดดโรงเรียนบา้นโพธิ์ ต .บา้นแดง อ.พบิลูย์
รักษ ์จ.อุดรธานี

100,000              

 (27092) 27092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองบวัสะอาดโพธิ์ค้า
 ต.ดอนกลอย อ.พบิลูย์รักษ ์จ.อุดรธานี

100,000              

 (27093) 27093 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นหว้านใหญ่ประชาคม
 ต.ดอนกลอย อ.พบิลูย์รักษ ์จ.อุดรธานี

100,000              

 (27094) 27094 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้ง ประตู หน้าต่าง ติดลวดตาข่าย  โคมไฟ ทาสีโรงเรียนบา้นหนองไผ  ่
(วัดเวฬุวันอุปถัมภ)์ ต.นาทราย อ.พบิลูย์รักษ ์จ.อุดรธานี

100,000              

 (27095) 27095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  ติดเหล็กดัดหน้าต่าง  ประตูเหล็กม้วน ทาสี/และปรับปรุงร้ัว
คอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบา้นไชยวานโนนลือชัย ต .บา้นแดง อ.พบิลูย์รักษ ์จ.อุดรธานี

150,000              

 (27096) 27096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองผักแว่นดอนเขือง (วัดบรูพา
รามอุถัมภ)์ ต.บา้นแดง อ.พบิลูย์รักษ ์จ.อุดรธานี

100,000              

 (27097) 27097 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนายม ต .ดอนกลอย อ.พบิลูย์รักษ ์จ.อุดรธานี 150,000              

 (27098) 27098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน ก่อผนังอิฐบล็อก  ประตู  โคมไฟ ทาสีโรงเรียน
บา้นนาทรายน้้ารอด ต.นาทราย อ.พบิลูย์รักษ ์จ.อุดรธานี

150,000              

 (27099) 27099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี/และ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 
เปล่ียนมุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นโคกสว่างนาดี ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

150,000              

 (27100) 27100 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นค้าสง่าประชาสรรค์
 ต.นาค้า อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี

100,000              

 (27101) 27101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาอุดม ต .ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 100,000              
 (27102) 27102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นฝาง ต .โพนสูง อ.บา้นดุง จ.

อุดรธานี
150,000              

 (27103) 27103 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นถ่อนค้าหวด ต .บา้นดุง อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 100,000              
 (27104) 27104 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นศรีเมือง ต .บา้นม่วง อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 150,000              
 (27105) 27105 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นโนนถั่วดิน ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.

อุดรธานี
100,000              

 (27106) 27106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นไทย ต .ดอนกลอย อ.พบิลูย์รักษ ์จ.อุดรธานี 100,000              
 (27107) 27107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นนาปู-นากลาง ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.

อุดรธานี
100,000              

 (27108) 27108 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม (จ้านวน 2 หลัง) เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง ประตูโรงเรียนบา้นดงยางพร
พบิลูย์ ต.บา้นแดง อ.พบิลูย์รักษ ์จ.อุดรธานี

100,000              

 (27109) 27109 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้าเลาะ ต .ค้าเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 150,000              
 (27110) 27110 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนศรีทอง ต .บา้นชัย อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 100,000              
 (27111) 27111 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นนาสีนวล ต.บา้นชัย อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 100,000              
 (27112) 27112 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นอ้อมกอ "ประขาสามัคคี" ต.อ้อมกอ อ.

บา้นดุง จ.อุดรธานี
150,000              



     หนา้ที ่1141

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27113) 27113 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนอนุบาลพบิลูย์รักษ ์ต .บา้นแดง อ.พบิลูย์รักษ ์จ.

อุดรธานี
150,000              

 (27114) 27114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/หอ้งน้้าหอ้งส้วม  เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์ ทาสีโรงเรียนบา้นนาทม ต .นาทม อ.ทุง่
ฝน จ.อุดรธานี

150,000              

 (27115) 27115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปกูระเบือ้ง ทาสี ติดลูกกรงหน้าต่างโรงเรียนบา้นยางเหล่าสวนกล้วย ต .โนนทอง
อินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

150,000              

 (27116) 27116 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในดรงเรียน   วางทอ่ระบายน้้า เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นนิคมหนองตาล
 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

200,000              

 (27117) 27117 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ก. ปพูืน้กระเบือ้ง/ ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ปพูืน้กระเบือ้ง/ และปรับปรุง
ร้ัวคอนกรีตภายในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ต.ศรีสุทโธ อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี

200,000              

 (27118) 27118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบา้นดงยางน้อย
โนนตาล ต.ดอนกลอย อ.พบิลูย์รักษ ์จ.อุดรธานี

150,000              

 (27119) 27119 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์  โรงเรียนบา้นค้าแคนแก่นคูณ ต .คอน
สาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

100,000              

 (27120) 27120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน แบบ สปช .105/29 เปล่ียนหลังคา อะลูซิงค์
รางน้้าฝน ไม้เชิงชาย  ปัน้ลม โรงเรียนสพป .อุดรธานี เขต 3 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

300,000              

 (27121) 27121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบา้นโยธา ต .ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 100,000              
 (27122) 27122 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปล่ียนหลังคาอะลูซิงค์  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนามัง่ ต .ถ่อน

นาลับ อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี
100,000              

 (27123) 27123 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง  ทาสีโรงเรียนบา้นดงดารา ต .อ้อมกอ อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 100,000              
 (27124) 27124 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นช้าง ต .นาทม อ.ทุง่ฝน จ.อุดรธานี 150,000              
 (27125) 27125 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่ใหญ่ ต .ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ฝน จ.

อุดรธานี
150,000              

 (27126) 27126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  เปล้่ียนหลังคาอะลูซิงค์  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนธาตุน้อยก่อ
ส้าราญ ต. ุ ทุง่ฝน อ.ทุง่ฝน จ.อุดรธานี

100,000              

 (27127) 27127 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นทุง่ ต .บา้นชัย อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 100,000              
 (27128) 27128 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 150,000              
 (27129) 27129 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาหลวง ต.ค้าด้วง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27130) 27130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นกุดจับ ต .กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27131) 27131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นดงหวาย ต .กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27132) 27132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเชียงเพง็ ต .เชียงเพง็ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27133) 27133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหลุมข้าว ต.เขือน้้า อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27134) 27134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนหนองกุงวังแสง ต .หายโศก อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27135) 27135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26โรงเรียนนิคมสร้างตนเองหว้ยหลวง 2 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ 

จ.อุดรธานี
150,000              

 (27136) 27136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโสกแกค้าเจริญ ต .เมืองเพยี อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27137) 27137 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นนาค้าน้อย ต .บา้นก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 147,400              
 (27138) 27138 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นข่า ต .เมืองเพยี อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27139) 27139 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นดงหวายดงขวาง ต .หายโศก อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27140) 27140 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นดงพฒันาดง

ต้องประชารัฐ ต.นางัว อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
149,000              



     หนา้ที ่1142

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27141) 27141 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนบา้นโนนม่วง ต .ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27142) 27142 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองทุม่ ต .สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27143) 27143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นสะคุวิทยา ต .หนองหวัคู อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 143,000              
 (27144) 27144 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาค้า ต .หายโศก อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27145) 27145 ซ่อมแซมโรงฝึกงานโรงเรียนบา้นจ้าปาโมง ต .จ้าปาโมง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27146) 27146 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต .

เขือน้้า อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี
100,000              

 (27147) 27147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนค้าบงเจริญสุข ต .ค้าบง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27148) 27148 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นวังสวย ต .จ้าปาโมง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27149) 27149 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหายโศก ต .หายโศก อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27150) 27150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างโรงเรียนบา้นหนองบอนเวียงชัย ต .หนองแวง อ.

บา้นผือ จ.อุดรธานี
100,000              

 (27151) 27151 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ ์ต .กลางใหญ่ อ.บา้นผือ จ.
อุดรธานี

200,000              

 (27152) 27152 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ต .
ค้าบง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี

100,000              

 (27153) 27153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นค้อ (เขือน้้า) ต.เขือน้้า อ.
บา้นผือ จ.อุดรธานี

150,000              

 (27154) 27154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนบา้นผักบุง้ ต.กลางใหญ่ อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27155) 27155 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช .105/26โรงเรียนบา้นโคกสีแก้ว ต.หายโศก อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27156) 27156 ทาสีอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นหนัเทาผักกาดย่า ต .ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27157) 27157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นภดิูน ต .บา้นผือ อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 51,700                
 (27158) 27158 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นยางโกน ต .

หนองหวัคู อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี
150,000              

 (27159) 27159 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นแวง ต .บา้นผือ อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 149,400              
 (27160) 27160 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นนาสี ต .เขือน้้า 

อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี
100,000              

 (27161) 27161 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นโนนฐานะ ต .
สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

100,000              

 (27162) 27162 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นทุง่ทอง ต .บา้นหยวก อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 150,000              
 (27163) 27163 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนเตชะไพบลูย์ (2) ต.หนองแวง อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 100,000              
 (27164) 27164 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นสามัคคี ต.

สามัคคี อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
150,000              

 (27165) 27165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นผากลางนา ต .สามัคคี อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 100,000              
 (27166) 27166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสวัสดี ต .สามัคคี อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 150,000              
 (27167) 27167 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนหนองแปนหนิโงม ต .เชียงเพง็ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 150,000              

 (27168) 27168 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น พืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นสร้างก่อ ต .สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27169) 27169 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียนบา้นกุดเม็ก ต .หนองหวัคู อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27170) 27170 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์โรงเรียนอนุบาลบา้นก้องวิทยา ต .บา้นก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 150,000              
 (27171) 27171 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนอนุบาลชุมชนน้้าโสม ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 200,000              



     หนา้ที ่1143

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27172) 27172 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นสมประสงค์ ต .โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี 100,000              
 (27173) 27173 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบา้นนารายณ์ ต .บา้นค้อ อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27174) 27174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซโรงเรียนบา้นโนนอุดม ต.หายโศก อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27175) 27175 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษโรงเรียนดอนตาลดงบงัวิทยา ต .โนนทอง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27176) 27176 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมพลนาคลัง ต .นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 148,000              
 (27177) 27177 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนายูง ต .นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 150,000              
 (27178) 27178 ปรับปรุงบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นข้าวสาร ต .ข้าวสาร อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27179) 27179 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาคูณ ต .บา้นค้อ อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27180) 27180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นเม็ก ต .ข้าวสาร อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27181) 27181 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ (หอ้งดนตรี)โรงเรียนบา้นคูดงประชาสรรค์ ต.โนนทอง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 149,500              
 (27182) 27182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบา้นหนองแวง ต.หนองแวง อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 150,000              
 (27183) 27183 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองแวง ต .หนองแวง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27184) 27184 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬาโรงเรียนบา้นน้้าซึม ต .หนองแวง อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 150,000              

 (27185) 27185 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ บา้นพกัครูโรงเรียนบา้นวังแข้ ต .นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 100,000              
 (27186) 27186 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นน้้าทรง ต .ศรีส้าราญ อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 100,000              
 (27187) 27187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนกลางน้อยเหล่ามะแงว ต .จ้าปาโมง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              

 (27188) 27188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองกบ ต .เมืองพาน อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27189) 27189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกาลึม ต .เมืองพาน อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27190) 27190 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นนาค้า ต .บา้นก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 100,000              
 (27191) 27191 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสนามฟตุบอลโรงเรียนบา้นเพิม่ (อณุโรอุปถัมภ)์ ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 150,000              
 (27192) 27192 ปรับปรุวซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ ต .นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 150,000              
 (27193) 27193 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียนบา้นทา่โปงทอง ต .โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี 150,000              
 (27194) 27194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นลาดหอค้า ต .ค้าด้วง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27195) 27195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา ต .สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              

 (27196) 27196 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นทุง่ตาลเลียน ต .ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 150,000              

 (27197) 27197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นขัวล้อ ต .จ้าปาโมง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27198) 27198 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นหนองหวัคู ต .หนองหวัคู อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27199) 27199 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนสว่าง ต .จ้าปาโมง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27200) 27200 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นหนองสร้างไพร 

ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
100,000              

 (27201) 27201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหวัช้าง ต .โสมเยี่ยม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 150,000              
 (27202) 27202 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นนาตูม ต .บา้นก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 100,000              
 (27203) 27203 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นวังบง ต .นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 100,000              
 (27204) 27204 ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นกานต์สามัคคี ต .ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 140,000              
 (27205) 27205 ปรับปรุงซ่อมแซมภมูิทศัน์ภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นเชียงดีกุดเชือม ต .โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี 150,000              
 (27206) 27206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นค้าด้วง ต.ค้าด้วง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27207) 27207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเทพประทาน ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 100,000              



     หนา้ที ่1144

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27208) 27208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นเหล่าต้าแย ต .ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27209) 27209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นดงน้อย ต .เมืองเพยี อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27210) 27210 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยายกาศโรงเรียนบา้นนาง้ิว ต .ค้าด้วง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27211) 27211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลบา้นเพยีมิตรภาพที ่138 ต.เมืองเพยี อ.กุดจับ จ.

อุดรธานี
200,000              

 (27212) 27212 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองโนไชยวาน ต .กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 133,000              
 (27213) 27213 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นถิ่น ต .เชียงเพง็ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27214) 27214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทา่โสม ต .ศรีส้าราญ อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 200,000              
 (27215) 27215 ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนนิคมสร้างตนเองหว้ยหลวง 1 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.

อุดรธานี
100,000              

 (27216) 27216 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยเชียงหนองอีเบา้ ต .ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 141,900              
 (27217) 27217 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโคกวิชัย ต .กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27218) 27218 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นสระคลองพฒันา ต .ค้าด้วง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27219) 27219 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด และบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นนาแค ต .นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 149,700              
 (27220) 27220 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นหนิต้ัง ต .ข้าวสาร

 อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี
100,000              

 (27221) 27221 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นแดง ต .จ้าปาโมง
 อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี

100,000              

 (27222) 27222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาไฮ ต .โนนทอง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27223) 27223 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105ฝ29 ทาสีร้ัวคอนกรีตพร้อมตาข่าย สนามเด็กเล่นโรงเรียนบา้นขอน

ยูง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
150,000              

 (27224) 27224 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ระบบไฟฟา้ภายในอาคารเรียน ป .๑ ซโรงเรียนบา้นดงเย็นพฒันา ต.ค้าบง อ.บา้น
ผือ จ.อุดรธานี

100,000              

 (27225) 27225 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเขือน้้า ต .เขือน้้า อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27226) 27226 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี ต.ค้าบง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27227) 27227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.๑ ซโรงเรียนบา้นโนนแดง ต.โนนทอง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27228) 27228 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยาการศภายในโรงเรียนทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต .ปะ

โค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
100,000              

 (27229) 27229 ซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงานแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดโรงเรียนบา้นนาต้องนาสมนึก ต .นายูง อ.นา
ยูง จ.อุดรธานี

149,000              

 (27230) 27230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบริบาลภมูิเขตต์ ต .บา้นผือ อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 200,000              
 (27231) 27231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต .หนองแวง อ.น้้าโสม จ.

อุดรธานี
100,000              

 (27232) 27232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ซ , สปช. ๑๐๕/๒๖ และ สปช.๑๐๕/๒๙โรงเรียนบา้นน้้าปู ่ต.บา้นหยวก อ.น้้า
โสม จ.อุดรธานี

150,000              

 (27233) 27233 ปรับปรุงว่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นดงบงั ต .กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27234) 27234 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.๑ ซโรงเรียนบา้นธาตุประชานุกูล ต.หายโศก อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27235) 27235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซโรงเรียนบา้นดงธาตุ ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27236) 27236 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นใหม่ ต .เมืองพาน อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27237) 27237 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน  หอประชุม และภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นโสมเยี่ยม ต .โสมเยี่ยม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 100,000              



     หนา้ที ่1145

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27238) 27238 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอลโรงเรียนบา้นนาเตย ต .โนนทอง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27239) 27239 ซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล ประตูร้ัว โรงเรียนบา้นโชคเจริญ ต .สามัคคี อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 150,000              
 (27240) 27240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ซโรงเรียนบา้นสาครพฒันา ต.หนองแวง อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 150,000              
 (27241) 27241 ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29โรงเรียนบา้นนาเก็น ต.หนองแวง อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 150,000              
 (27242) 27242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซโรงเรียนบา้นทา่ล่ี ต.บา้นหยวก อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 150,000              
 (27243) 27243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซโรงเรียนบา้นนาแคทุง่ขวาง ต .เชียงเพง็ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27244) 27244 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนทอง ต .เชียงเพง็ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27245) 27245 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซโรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27246) 27246 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ และ สปช.105/26โรงเรียนบา้นน้้าขุ่นโนนผางาม ต.บา้นหยวก อ.น้้า

โสม จ.อุดรธานี
100,000              

 (27247) 27247 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบา้นสร้างแปน้ ต .ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27248) 27248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นค้อ (ธัญญวิทยาคาร) ต.บา้นค้อ อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              

 (27249) 27249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นปากเจียงโนนทอง ต .โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี 150,000              
 (27250) 27250 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหยวก ต .บา้นหยวก อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 150,000              
 (27251) 27251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นเทือ่ม ต .เขือน้้า อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27252) 27252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบา้นโนนดู่ ต .โนนทอง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27253) 27253 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ต .น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 150,000              
 (27254) 27254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหวัขัว ต .เมืองเพยี อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27255) 27255 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นลาน ต .จ้าปาโมง

 อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี
100,000              

 (27256) 27256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนโนนทองโนนหวาย ต .โนนทอง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27257) 27257 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นม่วง ต .จ้าปาโมง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27258) 27258 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนโนนสูงวิทยา ต .ปะโค

 อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
100,000              

 (27259) 27259 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นต้ิว ต .เมืองพาน
 อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี

100,000              

 (27260) 27260 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นโพธิ์โนนแดง ต .ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27261) 27261 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเมืองพานบา้นโก่มวิทยา ต .เมืองพาน อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 150,000              

 (27262) 27262 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาล้อม ต .ค้าบง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27263) 27263 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา

 ต.เมืองพาน อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี
100,000              

 (27264) 27264 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นดงหมูชัยเจริญ 
ต.ค้าบง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี

100,000              

 (27265) 27265 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นโพธิ์ ต .หนองหวัคู อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27266) 27266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นนางาม ต .หนองแวง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27267) 27267 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ัว และอื่นๆโรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ ต.ค้าด้วง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27268) 27268 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นเจริญสุข ต .นา

งัว อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
100,000              

 (27269) 27269 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวและอื่นๆโรงเรียนบา้นแหลมทองพฒันา ต .หนองแวง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              



     หนา้ที ่1146

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27270) 27270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบโรงเรียนบา้นล้าภ ูต .ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27271) 27271 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นนาอ่าง ต .จ้าปาโมง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27272) 27272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองกุงหนองเจริญ ต .ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 150,000              
 (27273) 27273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองฆ้องนาสีนวล ต .ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 100,000              
 (27274) 27274 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนบา้นน้้าลี ต .น้้าหมัน อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27275) 27275 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ ต.แสนตอ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27276) 27276 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นช้าบอน ต.สองหอ้ง อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27277) 27277 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนอนุบาลทา่ปลา(ชุมชนร่วมจิต) ต.ร่วมจิต อ.ทา่ปลา จ.

อุตรดิตถ์
150,000              

 (27278) 27278 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบา้นนาแซง ต .สองหอ้ง อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27279) 27279 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นนาไร่เดียว ต.สองหอ้ง อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27280) 27280 อาคารประกอบ งานพืน้ งานหลังคา ลาน ค .ส.ลโรงเรียนบา้นน้้าลัดสามัคคี ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์ 100,000              

 (27281) 27281 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตู งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยก้านเหลือง ต .ฟากทา่ อ.ฟากทา่ จ.
อุตรดิตถ์

100,000              

 (27282) 27282 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นปางคอม ต.บอ่เบีย้ อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27283) 27283 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ต.ฟากทา่ อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27284) 27284 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบา้นเด่นชาติ ต .บอ่เบีย้ อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27285) 27285 อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห ์1 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27286) 27286 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ต.แสนตอ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27287) 27287 ลาน ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นหว้ยหดู ต .แสนตอ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27288) 27288 อาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนน้้าสิงห์(สนง.สลากกินแบง่สงเคราะหท์ี่78) ต.ทา่ปลา อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27289) 27289 อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาหน่้า ต .ฟากทา่ อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27290) 27290 อาคารเรียน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นใหม่ ต .บา้นฝาย อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27291) 27291 อาคารเรียน งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นนากล้่า ต .น้้าไคร้ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27292) 27292 ร้ัวมาตรฐาน  9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นหนองแหว้ ต.บา้นฝาย อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27293) 27293 อาคารประกอบ งานพืน้ งานประตู หน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียนบา้นบอ่เบีย้ ต .บอ่เบีย้ อ.บา้นโคก จ.

อุตรดิตถ์
100,000              

 (27294) 27294 ร้ัวมาตรฐาน  9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ประตูโรงเรียนโรงเรียนบา้นสีเสียดบา้รุง ต.จริม อ.ทา่ปลา จ.
อุตรดิตถ์

150,000              

 (27295) 27295 อาคารประกอบ งานพืน้ งานวางทอ่ งานผนังโรงเรียนอนุบาลบา้นโคก ต .บา้นโคก อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27296) 27296 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นปากปาด ต .แสนตอ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27297) 27297 อาคารเรียน งานผนัง งานพืน้โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 ต.จริม อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27298) 27298 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานผนัง งานประตู งานหลังคา ลาน ค .ส.ล.โรงเรียนบา้นม่วงชุม ต.นาขุม อ.บา้นโคก

 จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27299) 27299 อาคารเรียน งานผนังโรงเรียนบา้นหว้ยต้าวิทยา ต .นางพญา อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27300) 27300 ร้ัวมาตรฐาน  9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นม่วง ต.บา้นฝาย อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27301) 27301 อาคารประกอบ งานหลังคา โรงเรียนบา้นงอมมด ต .ทา่แฝก อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27302) 27302 อาคารเรียน  งานทาสีโรงเรียนวัดวังกอง ต .สองคอน อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27303) 27303 อาคารเรียน งานประตู  งานทาสี งานผนังโรงเรียนบา้นต้นม่วง ต .เด่นเหล็ก อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 100,000              



     หนา้ที ่1147

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27304) 27304 อาคารประกอบ งานพืน้ งานประตู หน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานผนัง  งานทาสีโรงเรียนบา้นโปง่ปุน้ ต .หว้ยมุน่ อ.

น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27305) 27305 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานเปล่ียนเสา คสล .โรงเรียนบา้นหว้ยโปง่ ต .หว้ยมุน่ อ.
น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27306) 27306 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นโปง่พาน ต.หว้ยมุน่ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27307) 27307 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่โพธิ์ ต .เด่นเหล็ก อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27308) 27308 ลาน ค.ส.ล.โรงเรียนสิงหค์อมพทิยา ต.ทา่ปลา อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27309) 27309 อาคารเรียน  งานประตู หน้าต่าง  งานผนัง  งานทาสี  งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยเนียม ต .น้้าไผ่ อ.น้้าปาด จ.

อุตรดิตถ์
100,000              

 (27310) 27310 อาคารเรียน งานผนังโรงเรียนทา่ปลาอนุสรณ์ 2 ต.จริม อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27311) 27311 อาคารเรียน อาคารประกอบ  งานทาสี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าน้้าน่านสงเคราะห ์1 ต.หาดล้า อ.ทา่ปลา จ.

อุตรดิตถ์
150,000              

 (27312) 27312 ลาน ค.ส.ล.  โรงเรียนบา้นหว้ยยศ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27313) 27313 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นหว้ยลึก ต.บา้นเส้ียว อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27314) 27314 อาคารเรียน งานทาสี,  ร้ัวโรงเรียน  งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ ต.บา้นเส้ียว อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27315) 27315 อาคารประกอบ  งานหลังคา,  อาคารเรียน  งานพืน้  งานหลังคาโรงเรียนบา้นไร่ตีนตก ต .สองคอน อ.ฟากทา่ จ.

อุตรดิตถ์
100,000              

 (27316) 27316 อาคารประกอบ  งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยมุน่ ต .หว้ยมุน่ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27317) 27317 อาคารเรียน งานหน้าต่าง  งานฝ้าเพดาน  งานพืน้  งานผนัง งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นซ้าบอ้ ต .ผาเลือด อ.ทา่ปลา

 จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27318) 27318 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนวัดวังสัมพนัธ์ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27319) 27319 อาคารเรียน งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนอนุบาลฟากทา่ (วัดวังขวัญวันครู 2503) ต.สองคอน อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              

 (27320) 27320 อาคารประกอบ งานร้ือถอน งานหลังคา  งานผนัง งานพืน้ งานประตู   งานสุขภณัฑ์  งานทาสีโรงเรียนบา้นน้้า
ไคร้ ต.น้้าไคร้ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27321) 27321 อาคารเรียน  งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยสูน ต .สองคอน อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27322) 27322 อาคารประกอบ  งานโครงสร้าง  งานหลังคา  งานทาสี ,ส่ิงก่อสร้างอื่น งานทาสี  ถมทรายโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์13 ต.ทา่แฝก อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์
150,000              

 (27323) 27323 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหน้าต่าง  งานทาสี งานฝ้าเพดาน  ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบา้นย่านดู่ 
ต.ผาเลือด อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27324) 27324 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสี ,ส่ิงก่อสร้างอื่น งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยคอมสาขาบา้นเพยี ต .
น้้าไผ่ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27325) 27325 อาคารเรียน  งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยคอม ต .น้้าไผ่ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27326) 27326 อาคารเรียน งานพืน้โรงเรียนบา้นนาบวั ต .นาขุม อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27327) 27327 อาคารเรียน  งานทาสีโรงเรียนบา้นเด่ิน ต .สองหอ้ง อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27328) 27328 ลานกีฬา ค.ส.ล.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าน้้าน่านสงเคราะห ์2 ต.หาดล้า อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27329) 27329 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 ต.น้้าหมัน อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27330) 27330 อาคารประกอบ  งานพืน้  งานผนัง  งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเด่นเหล็ก ต .เด่นเหล็ก อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27331) 27331 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นวังหวัดอย ต .น้้าหมัน อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27332) 27332 อาคารเรียน อาคารประกอบ  งานทาสี โรงเรียนบา้นน้้าหมัน ต .น้้าหมัน อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27333) 27333 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบา้นนาต้นโพธิ์ ต.น้้าหมัน อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              



     หนา้ที ่1148

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27334) 27334 อาคารเรียน งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นนาผักฮาด ต .น้้าไผ่ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27335) 27335 ถนน ค.ส.ล., อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยเด่ือ ต .น้้าไผ่ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27336) 27336 อาคารเรียน งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนทา่แฝกอนุสรณ์ 2 ต.หาดล้า อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27337) 27337 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นน้้าต๊ะ ต.น้้าหมัน อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27338) 27338 ร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม),  อาคารเรียน  งานพืน้โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร ต .ผาเลือด 

อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์
150,000              

 (27339) 27339 อาคารเรียน งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .บอ่เบีย้ อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27340) 27340 อาคารเรียน  งานผนังโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าน้้าน่านสงเคราะห ์4 ต.ทา่ปลา อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27341) 27341 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานผนัง  งานประตู งานทาสี โรงเรียนบา้นหว้ยแมง ต .น้้าไคร้ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 100,000              

 (27342) 27342 อาคารประกอบ งานหลังคา  งานผนังโรงเรียนบา้นปางเกลือ ต .น้้าไคร้ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27343) 27343 อาคารเรียน อาคารประกอบ  งานพืน้  งานฝ้าเพดาน  งานทาสีโรงเรียนบา้นน้้าแพ ต .บา้นโคก อ.บา้นโคก จ.

อุตรดิตถ์
100,000              

 (27344) 27344 อาคารเรียน อาคารประกอบ  งานหลังคา  งานผนัง  งานฝ้าเพดานโรงเรียนน้้าพร้าสามัคคี ต .นางพญา อ.ทา่ปลา 
จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (27345) 27345 อาคารประกอบ  งานพืน้  งานผนัง  งานประตู งานสุขภณัฑ์ งานทาสี  งานเสา ค .ส.ล. โรงเรียนวัดจอมแจ้ง ต.ม่วง
เจ็ดต้น อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (27346) 27346 อาคารเรียน  งานติดต้ังมุง้ลวดประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ งานหลังคา  งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ย
ผ้ึง ต.ทา่แฝก อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27347) 27347 อาคารเรียน งานบนัได  งานทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยคร่ัง ต .บา้นโคก อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27348) 27348 อาคารเรียน งานผนัง งานประตู งานเปล่ียนหลอดไฟฟา้โรงเรียนทา่ปลาอนุสรณ์ 1 ต.ทา่ปลา อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 200,000              

 (27349) 27349 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนวัดปากไพร ต.ฟากทา่ อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27350) 27350 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนบา้นสุมข้าม ต .นาขุม อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27351) 27351 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา ต.จริม อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27352) 27352 ถนน ค.ส.ล. งานทาสีร้ัวโรงเรียนประชานิคมวิทยา ต.ร่วมจิต อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27353) 27353 อาคารประกอบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าน้้าน่านสงเคราะห ์6 ต.หาดล้า อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              

 (27354) 27354 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนทา่แฝกอนุสรณ์ 1 ต.ร่วมจิต อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27355) 27355 อาคารประกอบ งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นนาไพร ต .ฟากทา่ อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27356) 27356 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่เรือ ต .ทา่ปลา อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27357) 27357 อาคารเรียน งานพืน้ งานหน้าต่างโรงเรียนวัดหนองหนิ ต .สองหอ้ง อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27358) 27358 อาคารประกอบ งานเสาคอนกรีต งานผนัง งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนปา่กั้งวิทยา ต .ทา่แฝก อ.ทา่ปลา

 จ.อุตรดิตถ์
150,000              

 (27359) 27359 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ ์ต.ผาเลือด อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27360) 27360 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานผนัง งานหน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานสุขภณัฑ์ งานพืน้โรงเรียนบา้นกิ่ว

เคียน ต.จริม อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27361) 27361 อาคารเรียน งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนสว่างวิทย์ ต .ทา่ปลา อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27362) 27362 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตู หน้าต่าง งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าน้้าน่าน

สงเคราะห ์3 ต.ร่วมจิต อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์
150,000              

 (27363) 27363 อาคารประกอบ งานพืน้ งานผนัง งานบนัได งานทาสีโรงเรียนไผ่งามวิทยา ต .ทา่แฝก อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              



     หนา้ที ่1149

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27364) 27364 อาคารเรียน งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนผาเต่าพฒันา ต .ผาเลือด อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27365) 27365 อาคารประกอบ งานสุขภณัฑ์ งานประตูเหล็กโรงเรียนโรงเรียนทา่แฝกอนุสรณ์ 4 ต.จริม อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27366) 27366 เสาธงโรงเรียน งานพืน้ งานผนังโรงเรียนวัดนาขุม ต .นาขุม อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27367) 27367 อาคารเรียน งานผนัง งานเปล่ียนเสา งานทาสีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าน้้าน่านสงเคราะห ์5 ต.จริม อ.ทา่ปลา 

จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27368) 27368 อาคารประกอบ งานพืน้ งานผนัง งานประตู งานเสาตอม่อโรงเรียนบา้นทรายขาว ต .บา้นฝาย อ.น้้าปาด จ.
อุตรดิตถ์

100,000              

 (27369) 27369 งานกั้นผนังกระจกอลูมิเนียม งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ต.แสนตอ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 300,000              

 (27370) 27370 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล . บริเวณรอบโรงเรียนโรงเรียนศรีอุทศิ ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.
อุตรดิตถ์

100,000              

 (27371) 27371 ทาสีอาคารเรียน  ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเก็บส่ือและอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนบา้นขอม ต .พญาแมน อ.พชิัย จ.
อุตรดิตถ์

100,000              

 (27372) 27372 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล. บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นคลองเรียงงาม ต .บา้นโคน
 อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27373) 27373 หอ้งสมุด พืน้ โรงอาหาร พืน้ ผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นดงช้างดี ต .หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27374) 27374 ทาสีอาคารเรียนและหอ้งส้วมโรงเรียนวัดสว่าง ต .ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27375) 27375 อาคารเรียน หลังคาโรงเรียนบา้นน้้าไคร้ ต .บา้นด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27376) 27376 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต .ด่านแม่ค้ามัน อ.ลับแล จ.

อุตรดิตถ์
100,000              

 (27377) 27377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารแบบ 405 (อาคารรัฐบ้ารุง) - งานเปล่ียนหลังคา จากกระเบือ้งลอนคู่เปน็ 
Metal  Sheet ขนาดพืน้ที ่400 ตารางเมตรโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) ต.วังกะพี ้อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.
อุตรดิตถ์

150,000              

 (27378) 27378 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน พืน้ ฝา ทาสีอาคารหอ้งสมุดโรงเรียนวัดดงสระแก้ว ต .ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27379) 27379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมเอนกประสงค์  ซ่อมแซมผนัง ติดต้ังประตูม้วน ติดโครงเหล็กมุง้ลวดโรงเรียน

วัดนาทะเล ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27380) 27380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ และอาคารหอประชุมเอนกประสงค์      ซ่อมแซมฝา   ทาสีหอ้งเรียน
โรงเรียนวัดน้้าใส ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27381) 27381 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล. บริเวณหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดหอ้งสูง ต .ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.
อุตรดิตถ์

100,000              

 (27382) 27382 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นวังสะโม ต .บา้นดารา อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27383) 27383 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ.พเิศษ ซ่อมหลังคา ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)

 ต.บา้นแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27384) 27384 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นปากคลอง ต .คอรุม อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27385) 27385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังคาโรงอาหาร) โรงเรียนบา้นช้าผักหนาม ต.ด่านแม่ค้ามัน อ.

ลับแล จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27386) 27386 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารประกอบโรงเรียนบา้นทา่เด่ือ ต .คอรุม อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27387) 27387 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน ป.1ฉ 5 หอ้งเรียนโรงเรียนนานกกก ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27388) 27388 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนปา่กล้วยเสริมวิทยา ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27389) 27389 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน โดยเปล่ียนฝาผนังกั้นหอ้ง ฝ้าเพดาน และทาสี (อาคารเรียนแบบป.1ฉ. ใต้ถุนต้่า)

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
99,900                



     หนา้ที ่1150

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27390) 27390 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอ้งคอมพวิเตอร์ ติดต้ังฝ้าเพดานรอบชายคาโรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา ต .คุ้งตะเภา อ.

เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
150,000              

 (27391) 27391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองกวาง ต .นายาง อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27392) 27392 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เนือ้งาน หลังคา ทาสี ผนัง ปกูระเบือ่ง ฝ้า เพดาน ประตูหน้าต่าง วงกบ ผนังลวด

ตาข่าย โรงเรียนบา้นปางวุ้น ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
150,000              

 (27393) 27393 ติดต้ังฝ้าอาคารเอนกประสงค์ เปล่ียนบนัไดไม้เปน็บนัไดคอนกรีตปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นคุ้งตะเภา ต .คุ้งตะเภา อ.
เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27394) 27394 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน ปรับปรุงหอ้งน้้าขนาด 6 หอ้ง โดยการทาสี ปกูระเบือ้งพืน้ กระเบือ้ผนังภายใน เปล่ียน
โถส้วม และหลังคาโรงเรียนบา้นหลักร้อย ต.นายาง อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (27395) 27395 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นวังหนิ ต .วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27396) 27396 โรงอาหาร หลังคา พืน้ ทาสีโรงเรียนนาน้อยวิทยา ต .หาดง้ิวล อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27397) 27397 ปรับปรุงอาคารเรียนโดยการเปล่ียนผนังไม้เดิมเปน็ผนังไม้ส้าเร็จรูปสีไม้สักโรงเรียนบา้นวังโปง่ ต.วังกะพี ้อ.เมือง

อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
99,600                

 (27398) 27398 ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน  (งานปตัูวหนอน)โรงเรียนบา้นในเมือง ต.ในเมือง อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 200,000              
 (27399) 27399 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูแบบกรมสามัญและทาสีอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ 3  หอ้งเรียนโรงเรียนบา้นคลอง

กล้วย ต.คอรุม อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์
150,000              

 (27400) 27400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานประตู งานหน้าต่าง งานปรับปรุงพืน้หน้าอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก งานอ่าง
ล้างมือเด็กโรงเรียนบา้นทา่มะปราง ต.พญาแมน อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27401) 27401 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า ทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27402) 27402 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน เปล่ียนผนังไม้  ทาน้้ามันเคลือบเงาโรงเรียนวัดสิงหศ์รีสว่าง ต .แสนตอ อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (27403) 27403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ทาสี ติดต้ังฝ้าเพดาน ใส่เชิงชายโรงเรียนวัดทุง่เศรษฐี ต .ปา่เซ่า อ.
เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27404) 27404 อาคารเรียน แบบ ป1ฉ  ทาสี และ อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 ทาสีโรงเรียนวัดผาจักร ต.ผาจุก อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

93,000                

 (27405) 27405 ปรับปรุงปา้ยโรงเรียนโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ต .ง้ิวงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27406) 27406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ประตู เหล็กดัด, หอ้งส้วม หลังคา ประตู ทาสี พืน้ ปกูระเบือ้ง สุขภณัฑ์ 

โรงเรียนบา้นช้าหนึง่ ต.ทา่สัก อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27407) 27407 ปพูืน้กระเบือ้งอาคารอเนกประสงค์และเปล่ียนหลังคาอาคารประกอบโรงเรียนบา้นหน้าพระธาตุ ต .ในเมือง อ.
พชิัย จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27408) 27408 ทาสีอาคารอเนกประสงค์ และเปล่ียนหลังคาบา้นพกัครูโรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ต .ด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27409) 27409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉก งานฝา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทบัใหม่(ราษฎร์บ้ารุง) ต.หาดกรวด อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27410) 27410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปกูระเบือ้งโรงอาหาร  ทาสีฝาเพดานอาคาร ป1ฉ. ทาสีผนังอาคารเรียน 
105/29 ด้านนอกโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27411) 27411 สนามวอลเล่ย์บอล เทคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นเหล่าปา่สา ต .ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 148,700              
 (27412) 27412 สนามฟตุบอล ซ้ือหน้าดินถม พร้อมปรับเกล่ียเรียบ อัดแน่น ขนาดกว้าง 56.00 เมตร  ยาว 81.00 เมตร หนา 

0.10 เมตรโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5(วัดตล่ิงต้่า) ต.ทุง่ยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
149,600              

 (27413) 27413 ทาสีอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบา้นดินแดง ต.ไร่อ้อย อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 100,000              



     หนา้ที ่1151

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27414) 27414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) เปล่ียนหลังคา และโครงสร้างหลังคา งานก่ออิฐ ฉาบปนู ปพูืน้

กระเบือ้ง เปล่ียนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยปลาดุก ต .น้้าพี ้อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27415) 27415 ประตูโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัดบา้นเกาะ ต .บา้นดารา อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27416) 27416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชายเขาวิทยา ต .น้้าริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27417) 27417 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล . โรงเรียนบา้นผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 100,000              

 (27418) 27418 เปล่ียนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยใต้ ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27419) 27419 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนด่านแม่ค้ามัน ต.ด่านแม่ค้ามัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27420) 27420 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นคลองละวาน ต .ในเมือง อ.พชิัย จ.

อุตรดิตถ์
100,000              

 (27421) 27421 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 
ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

99,900                

 (27422) 27422 ปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา อาคารประกอบ (โรงอาหาร)โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทศิวิทยา) ต.ปา่เซ่า อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27423) 27423 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ขนาด 3 หอ้งเรียน ร้ือ-ติดต้ังปรับปรับโครงผนังไม้พร้อมติดต้ังไม้ฝา
เฌอร่า+อุปกรณ์โรงเรียนบา้นข่อยสูง ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27424) 27424 ซ่อมแซมอาคาร สปจ.อุตรดิตถ์ เปล่ียนประตู บานหน้าต่าง
ทาสี ปกูระเบือ้ง กั้นหอ้งโรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ .อุตรดิตถ์ ต.ปา่เซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

149,700              

 (27425) 27425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (หอประชุม) เปล่ียนหลังคา และโครงสร้างหลังคา เปล่ียนเสา ปพูืน้กระเบือ้ง  
ทาสีโรงเรียนบา้นหนองหนิ ต.น้้าพี ้อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27426) 27426 อาคารเรียน ป.1 ฉ ซ่อมแซมฝ้าโรงเรียนหมูส่ี่พฒันา ต.บา้นแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27427) 27427 ปกูระเบือ้งใต้ถุนอาคารเรียน แบบ ป1ฉ ใต้ถุนสูง โรงเรียนวัดวังผักรุง ต.ไร่อ้อย อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27428) 27428 เทพืน้อาคาร ปกูระเบือ้ง ทาสีอาคาร ปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนวัดเจดีย์ ต .ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27429) 27429 ปรับปรุงซ่อมร่ัวโรงเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยา ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27430) 27430 ซ่อมแซมร้ัว ด้านหน้าโรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรอุปถัมภ)์โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ)์ ต.หาดกรวด อ.เมือง

อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27431) 27431 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลชุมชนหวัดง ต .แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27432) 27432 รายการต่อเติมหลังคา  กันสาด  บนัได  อาคารเรียน ป1ฉ.  ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  12  เมตรโรงเรียนวัด

พญาปนัแดน ต.พญาแมน อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์
150,000              

 (27433) 27433 เปล่ียนพืน้อาคารเรียน แบบ ป.1 ก.โรงเรียนบา้นฟากบงึ ต.นาอิน อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27434) 27434 พืน้ปกูระเบือ้ง  เปล่ียนฝ้าโรงเรียนบา้นขุนฝาง ต .ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27435) 27435 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล. บริเวณด้านหน้าเสาธงโรงเรียนไร่อ้อย ต.ไร่อ้อย อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 100,000              

 (27436) 27436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสี หอ้งน้้าก่อผนังปกูระเบือ้ง ประตู อุปกรณ์
สุขภณัฑ์ หอ้งพสัดุก่อผนังเทพืน้คอนกรีต ประตู ทาสี ประตูร่ัวโรงเรียน  โรงอาหารผนังลวดตาข่าย ทาสี โรงเรียน
บา้นวังดิน ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (27437) 27437 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังส้าโม ต .บา้นดารา อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27438) 27438 อาคารเรียน ประตู บา้นพกัครู ฝา หน้าต่าง ส้วม หลังคา พืน้ ประตู วงกบ สุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นวังเบน (ภธูร

อุปถัมภ)์ ต.บอ่ทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
150,000              

 (27439) 27439 อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งและทาสีภายในโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ ์ต .บา้นด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
จ.อุตรดิตถ์

100,000              



     หนา้ที ่1152

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27440) 27440 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นน้้าลอก (รัฐราษฎร์รังสรรค์) ต.บอ่ทอง อ.

ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27441) 27441 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู - งานทาสีผนังภายนอกและภายในโรงเรียนบา้นแพะ ต .บอ่ทอง อ.ทองแสนขัน จ.
อุตรดิตถ์

100,000              

 (27442) 27442 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นซ่านสามัคคี ต .หาดกรวด อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

96,900                

 (27443) 27443 เปล่ียนบานหน้าต่างอาคารเรียนป.1ข  เปล่ียนกลอนบานหน้าต่างสปช.105/26และอาคารสปช.102/26  ทาสี
อาคารสปช.103/26โรงเรียนวัดพระฝาง ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (27444) 27444 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบา้นปางหมิน่ ต .บอ่ทอง อ.ทองแสนขัน จ.
อุตรดิตถ์

100,000              

 (27445) 27445 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา คสล.โรงเรียนวัดคลองนาพง ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27446) 27446 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารอเนกประสงค์ ฝ้า ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นคลองกะพัว้ ต .บา้นโคน อ.พชิัย จ.

อุตรดิตถ์
100,000              

 (27447) 27447 อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือ  ทาสีโรงเรียนวังโปง่ด้ารงวิทย์ ต .ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27448) 27448 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด

    - งานวางพืน้ส้าเร็จรูปพร้อมเทคานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหาดสองแคว ต .หาดสองแคว อ.ตรอน จ.
อุตรดิตถ์

150,000              

 (27449) 27449 หลังคา พืน้ ฝ้า ทาสีโรงเรียนแหลมนกแก้ว ต.นาอิน อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27450) 27450 อาคารเรียน หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบา้นร้องลึก ต .ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27451) 27451 ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม.  บนโครงคร่าวเหล็กชุบอลูมิเนียม(C-line)ของอาคารเรียน

แบบ ป1ก. และ อาคารเรียนแบบ ป1ฉ.โรงเรียนบา้นทา่อวน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27452) 27452 ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้ 4 อาคารเรียนโรงเรียนวัดใหม่ ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27453) 27453  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27454) 27454 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ(หอ้งสมุด)เปล่ียนหลังคาและฝ้า ทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟา้ โรงเรียนบา้นแหลมทอง

(ราษฎร์สามัคคี) ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27455) 27455 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(คลส.) ด้านหน้าอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ. ภายในบริเวณโรงเรียน
โรงเรียนบา้นวังแดง(หมูส่องสามัคคี) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27456) 27456 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานประตู-หน้าต่าง ทาสีประตู-หน้าต่าง                 งานรางระบายน้้าโรงเรียนน้้า
ริดราษฎร์บ้ารุง ต.น้้าริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (27457) 27457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ(ทาสีอาคาร)โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ต.ทา่เสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (27458) 27458 ส้วม หลังคา พืน้ ผนัง ประตู สุขภณัฑ์ ทาสี งานบอ่เกรอะ บอ่ซึม ระบบน้้าพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบา้นคลองกะชี 
ต.ในเมือง อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์

80,000                

 (27459) 27459 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ. 6 หอ้งเรียน รายการเปล่ียนเสาตอหม้อโรงเรียนบา้นนายาง ต .นายาง อ.พชิัย
 จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (27460) 27460 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  วางพืน้คอนกรีต ส้าเร็จรูป พร้อมเทคาน  เปล่ียนบนัไดอาคารเรียน  
เทลานคอนกรีต ทาสี ปกูระเบือ้ง ปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นนาปา่คาย ต .ปา่คาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

99,500                

 (27461) 27461 เทคอนกรีตสนามวอลเลย์บอลและสนามตะกร้อโรงเรียนบา้นวังถ้า้ ต .ถ้า้ฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27462) 27462 ปรับปปรุงซ่อมแซมสนามเอนกประสงค์โรงเรียนฤาษพีหลวิทยา ต .ทุง่ยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27463) 27463 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบา้นปา่กะพี ้ต .ทา่มะเฟอืง อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 150,000              



     หนา้ที ่1153

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27464) 27464 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 หลังคาโรงเรียนบา้นบอ่พระ ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27465) 27465 อาคารเรียน งานปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนฝาผนัง ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ต .ทุง่ยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27466) 27466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนสังกะสี เปล่ียนฝ้า เปล่ียนฝา ทาสีโรงเรียนบา้นเด่นด่าน ต.บา้นด่าน อ.เมือง

อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27467) 27467 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หน้าอาคารเรียนโรงเรียนนาอินวิทยาคม ต.นาอิน อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 200,000              

 (27468) 27468 ปรับปรุง ต่อเติม โรงอาหาร (ก่อผนังอิฐบล็อคและติดตะแกรงเหล็กกันนก)โรงเรียนบา้นกองโค ต.คอรุม อ.พชิัย 
จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (27469) 27469 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบา้นหาดทบัยา ต .ทา่มะเฟอืง อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27470) 27470 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ต .ทา่เสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 99,800                
 (27471) 27471 เปล่ียนหลังคา   ซ่อมแซมพืน้อาคารเรียน  ซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนบา้นเหล่า ต .น้้าอ่าง อ.ตรอน จ.

อุตรดิตถ์
150,000              

 (27472) 27472 อาคารเรียน ป.1ฉ ขนาด 3 หอ้งเรียน เปล่ียนพืน้ ปรับปรุงซ่อมแซม ฝาผนัง โรงเรียนบา้นแสนขัน ต .บอ่ทอง อ.
ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (27473) 27473 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นช้าตก ต.ทา่สัก อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27474) 27474 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและไหล่ถนนโรงเรียนวัดดอกไม้ ต .ทา่มะเฟอืง อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27475) 27475 เปล่ียนหน้าต่างหอ้งเรียน  และปรับภมูิทศัน์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดคุ้งยาง ต .บา้นด่าน อ.เมือง

อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27476) 27476 อาคารเรียน ฝ้าเพดาน ประตูกระจกอลูมิเเนียม หน้าต่างบานเล่ือน ทาสี งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นน้้าพีม้ิตรภาพที ่
214 ต.น้้าพี ้อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

200,000              

 (27477) 27477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ และอาคารประกอบ  วางพืน้คอนกรีต ส้าเร็จรูป พร้อมเทคาน  ปู
กระเบือ้ง  เปล่ียนผนังติดต้ังไม้ฝาเฌอร่า ท้าเวทพีืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นไร่หว้ยพี ้ต .ปา่คาย อ.ทองแสนขัน จ.
อุตรดิตถ์

99,800                

 (27478) 27478 1.ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน
2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดทา่ทอง (นิมมานโกวิทพทิยา) ต.วังกะพี ้อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27479) 27479 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครูโรงเรียนบา้นปา่เซ่า (ประชานุสรณ์) ต.บา้นเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27480) 27480 หลังคา  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าอ่าง (สนง.สลากกินแบง่สงเคราะหท์ี ่163) ต.น้้าอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 150,000              

 (27481) 27481 พืน้ ปกูระเบือ้ง เปล่ียนหลังคา  ทาสีโรงเรียนวัดบา้นใหม่ ต .วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 99,700                
 (27482) 27482 อาคารเรียน หลังคาโรงเรียนบา้นไชยมงคล ต .น้้าอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27483) 27483 ส้วม หลังคา ประตู สุขภณัฑ์ ระบบจ่ายน้้าประปา งานไฟฟา้ ทาสี โรงเรียนบา้นหวัค่าย ต .ในเมือง อ.พชิัย จ.

อุตรดิตถ์
100,000              

 (27484) 27484 ซ่อมแซมฝ้าเพดา หอ้งอนุบาล 2 และทาสีน้้ามันอาคารเรียน แบบ ป.1 ขโรงเรียนประชาชนอุทศิ ต.บา้นด่านนา
ขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27485) 27485 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นแก่ง(ไกรสรพงษส์งเคราะห์) ต.บา้นแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27486) 27486 อาคารเรียน ทาสี หอ้งส้วม ปพูืน้ หลังคา สุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นช้าสอง ต .ทา่สัก อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27487) 27487 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบรีสอร์ท (หอ้งสมุดโรงเรียน) งานทาสี เปล่ียนหลังคา จัดท้าชั้นวางหนังสือ 

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27488) 27488 ปพูืน้อาคารอเนกประสงค์ ประตูเหล็กม้วนหอ้งสหกรณ์โรงเรียน เหล็กดัดหน้าต่างอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบา้น
โคน ต.บา้นโคน อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์

150,000              



     หนา้ที ่1154

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27489) 27489 ปรับปรุงลานกีฬาดินเปน็ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 ซม. กว้าง 30 เมตร ยาว 32 เมตรโรงเรียนอนุบาล

อุตรดิตถ์ ต.ทา่อิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
300,000              

 (27490) 27490 ทาสีอาคารเรียน สปช.105/29 และปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นง้ิวงาม ต.ง้ิวงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              

 (27491) 27491 1.ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
2.ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียน อาครประกอบโรงเรียนบา้นนาอิซาง ต .นายาง อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (27492) 27492 ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นน้้าหมีใหญ่ ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 90,000                
 (27493) 27493 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, อาคารอเนกประสงค์ ฝ้าเพดานโรงเรียนหมูห่า้สามัคคี ต.บา้นแก่ง 

อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
150,000              

 (27494) 27494 ปรับปรุงซ่อมแซมงานพืน้อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นทา่สัก ต .ทา่สัก อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27495) 27495 ทาสีร้ัว ปกูระเบือ้งหอ้งเรียน งานฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดทอ้งลับแล (ธรรมเนตรโศภณ) ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.

อุตรดิตถ์
100,000              

 (27496) 27496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานเปล่ียนหลังคาจากกระเบือ้งลอนคู่เปน็ Metal Sheet ขนาด
พืน้ที ่280 ตารางเมตรโรงเรียนบา้นหวัดุม ต.ทุง่ยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27497) 27497 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  เปล่ียนฝ่า ,ฝา ,พืน้, เสา,ทาสีโรงเรียนบา้นแหลมถ่อนสามัคคี ต.ข่อยสูง
 อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (27498) 27498 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น หลังคา ทาสีโรงเรียนพชิัยดาบหกั 1 ต.ทา่เสา อ.
เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (27499) 27499 งานเปล้ียนหลังคา โคลงหลังคา โถส้วน ทาสี เทพืน้คอนกรีตและปกูระเบือ้ง หอ้งส้วม 3 ทีน่ัง่ และ 4 ทีน่ัง่
โรงเรียนวัดดอย ต.ทา่เสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27500) 27500 งานหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียน ป.1 ฉโรงเรียนวัดศรีธาราม ต.ง้ิวงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27501) 27501 อาคารเรียน หลังคา ส้วม หลังคาโรงเรียนวัดแม่เฉย ต .บา้นด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27502) 27502 ปรับปรุงซ่อมแซม ฝ้าเพดานอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นโรงหม้อมิตรภาพที ่75 ต.บา้นหม้อ อ.พชิัย จ.

อุตรดิตถ์
100,000              

 (27503) 27503 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์(แบบองค์การฯ) หลังคา ทาสีผนังโรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) ต.บา้นแก่ง 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27504) 27504 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล. บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นทุง่ปา่กระถิน ต .พญาแมน
 อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27505) 27505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนราษฎร์อ้านวย ต .บา้นด่านนา
ขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27506) 27506 หลังคาอาคารเรียนแบบ008และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภส์าขาหนองน้้าเขียว ต .บา้นด่านนา
ขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27507) 27507 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล. บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบา้นบงึทา่ยวน ต .คอรุม อ.พชิัย
 จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (27508) 27508 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาเซปคัตระกร้อ เทพืน้ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าอาคารเรียน เทคอนกรีต
โรงเรียนบา้นดอนโพ ต.บา้นหม้อ อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์

150,000              



     หนา้ที ่1155

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27509) 27509 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว จากร้ัวสังกะสีเปน็ร้ัวคอนกรีต

     1. งานฐานราก
     2. งานคอนกรีต
     3. งานเหล็กโครงสร้าง
     4. งานก่อ
     5. งานฉาบ
     6. งานทาสีโรงเรียนบา้นเด่นส้าโรง ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27510) 27510 อาคารเรียน เปล่ียนหลังคาสังกะสีโรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 99,400                
 (27511) 27511 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ งานปรับปรุงบนัได หอ้งน้้า งานไม้  โรงเรียนวัดดอนสัก ต .ฝายหลวง อ.ลับแล

 จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27512) 27512 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสี เปล่ียนฝาโรงเรียนบา้นไผ่ล้อมสามัคคี ต .น้้าริด อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

100,000              

 (27513) 27513 อาคารเรียน ฝ้า ฝา ทาสีโรงเรียนบา้นดารา ต .บา้นดารา อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27514) 27514 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคา ท้าฝ้าเพดานโรงเรียนวัดวังยาง ต .ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ 

จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27515) 27515 อาคารเรียน ป1ฉ /2520   ฝา  ตาข่ายรอบอาคารเรียน และฝ้าเพดานรอบนอกโรงเรียนบา้นวังปรากฏ ต .ปา่คาย
 อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

150,000              

 (27516) 27516 อาคารส้านักงาน ทาสีโรงเรียนสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ต.ปา่เซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 300,000              
 (27517) 27517 โรงอาหาร ผนัง ตะแกรงเหล็ก พืน้คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบา้นดง ต .พญาแมน อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27518) 27518 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนวัดไร่อ้อย ต .

ไร่อ้อย อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์
100,000              

 (27519) 27519 อาคารเรียน ฝาผนัง ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล .โรงเรียนวัดโรงม้า ต.บา้นหม้อ อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27520) 27520 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวและประตูโรงรียนโรงเรียนบา้นเต่าไหเหนือ ต.ทา่สัก อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27521) 27521 อาคารอเนกประสงค์ ฝ้า ผนัง ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดดอยแก้ว ต .แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 150,000              
 (27522) 27522 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยฉลอง ต .ถ้า้ฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27523) 27523 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูโรงเรียน ปรับภมูิทศัน์โรงเรียน เทพืน้ปนูโรงเรียนบา้นทา้ยน้้า ต .บา้นหม้อ อ.พชิัย จ.

อุตรดิตถ์
100,000              

 (27524) 27524 อาคารเรียน บนัได้ ผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นหวัหาด ต .คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27525) 27525 อาคารเรียน ฝา  ทาสีโรงเรียนบา้นหาดง้ิว ต .หาดง้ิว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27526) 27526 เทคอนกรีตสนามวอลเลย์บอล ส้วม สุขภณัฑ์ ทาสีโรงเรียนวัดช่องลม ต .หาดง้ิว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 100,000              
 (27527) 27527 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน

อาคารเรียนแบบ ป1 ข
-งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองยายดา ต .สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

99,800                

 (27528) 27528 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด
-งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานประตู งานสุขภนัฑ์ งานผนัง
ปรับปรุงสนาม
-งานพืน้ ต้นไม้โรงเรียนบา้นวังเตย ต.ตลุกดู่ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

150,000              

 (27529) 27529 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์
-งานหน้าต่าง งานสี งานฝาโรงเรียนบา้นหนองรัก ต .ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

99,800                

 (27530) 27530 ปรับปรุงหอ้งวิทยาศาสตร์ หอ้งคอมพวิเตอร์ หอ้งสมุด
-งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนวัดหนองแก ต.หนองแก อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

96,700                



     หนา้ที ่1156

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27531) 27531 ปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์

-งานหน้าต่าง งานประตู งานพืน้โรงเรียนวัดหนองแฟบ ต .หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยัธานี
100,000              

 (27532) 27532 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด(อาคารแบบ 017)
-งานฝา งานผนังโรงเรียนวัดบญุลือ (อุเทสประชาสรรค์) ต.เนินแจง อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27533) 27533 ปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์
-งานผนัง งานประตู งานหน้าหน้าโรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทศิ) ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27534) 27534 ปรับปรุงหอ้งสมุด
-งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบา้นทา่ดาน ต .หนองหญ้าปล้อง อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27535) 27535 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงอาหาร  สปช 101)
งานประตู(กระจกเล่ือน) งานพืน้(พรม) งานไฟฟา้โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี ต.อุทยัใหม่ อ.เมืองอุทยัธานี จ.
อุทยัธานี

199,900              

 (27536) 27536 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป 1 ก
-งานพืน้
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29
-งานทาสีโรงเรียนอนุบาลทพัทนั(อุดมพทิยา) ต.ทพัทนั อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

200,000              

 (27537) 27537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  017
งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

150,000              

 (27538) 27538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ 017 ก/-งานหน้าต่าง
/อาคารอนกประสงค์/-งานหลังคา
/อาคารประกอบ(ส้วม) -งานประตู
/บา้นพกัครู-งานหลัคา โรงเรียนบา้นบอ่ยาง ต .บอ่ยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

150,000              

 (27539) 27539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  ป 1 ข
-งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นทุง่สงบ ต .ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

147,900              

 (27540) 27540 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงอาหาร)
งานฝ้าโรงเรียนบา้นสวนขวัญ ต.ตลุกดู่ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27541) 27541 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ปฏรูิป 2540
-งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นโปง่เก้ง ต .ตลุกดู่ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

149,500              

 (27542) 27542 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  ป1 ข
งานผนัง/ฝาโรงเรียนชุมชนบา้นโคกหม้อ ต.โคกหม้อ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

139,100              

 (27543) 27543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ สปช103/26
-งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองตะเคียน ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

150,000              

 (27544) 27544 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  ป 1 ข (3หอ้งเรียน)
-งานหลังคา งานพืน้ งานทาสี งานประตู
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร(ส้วม)
งานสุขภณัฑ์ ต่าง ๆโรงเรียนบา้นสระนารายณ์ ต .หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

150,000              

 (27545) 27545 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  สปช 101/26 - งานพืน้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  สปช 105/29
 - งานพืน้ งานประตู ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม-งานพืน้โรงเรียนวัดเขาหนิเทนิ ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.
อุทยัธานี

150,000              

 (27546) 27546 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ อาคารเฉลิมประเกียรติ
-งานประตู งานหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบา้นดงยางใต้ ต .ทา่ซุง อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

150,000              



     หนา้ที ่1157

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27547) 27547 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  สปช 102/26

(อาคารปฐมวัย) -งานทาสี งานติดต้ังมุง้ลวด งานเหล็ดดัดโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า ต .หนองเต่า อ.เมือง
อุทยัธานี จ.อุทยัธานี

150,000              

 (27548) 27548 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ   017 ก
-งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานสุขภณัฑ์
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อนุบาล  (แบบสร้างเอง)
-งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองขุย (นาคสวัสด์ิประชานุเคราะห์) ต.หนองกระทุม่ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

150,000              

 (27549) 27549 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  สปป 205/2526
-งานพืน้โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ต .หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยัธานี

150,000              

 (27550) 27550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์(หอ้งเรียนอนุบาล)
-งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นคอดยาง ต .หนองกระทุม่ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27551) 27551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  สปช 105/29
-งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบา้นหลุมเข้า มิตรภาพที ่117 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.
อุทยัธานี

100,000              

 (27552) 27552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  ป 1 ข - งานพืน้
ร้ัวโรงเรียน - งานปรับปรรุงซ่อมแซม(ลวดหนาม)โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทยัธานี จ.
อุทยัธานี

100,000              

 (27553) 27553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  ป .1 ข
-งานซ่อมเสาตอม่อโรงเรียนวัดหนองสระ ต.หนองสระ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27554) 27554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร(หอ้งน้้า สปช601/26)
-งานร้ือถอน งานพืน้ งานหลังคา งานทาสี งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง ต .หนองกระทุม่ อ.ทพัทนั 
จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27555) 27555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
-งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองแว่น ต .หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27556) 27556 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  สปช 105/29
-งานหลังคา(ปรับปรุงสภาพแวดล้อม)โรงเรียนวัดหนองตางู ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27557) 27557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  008(4หอ้งเรียน)
-งานฝา/ผนัง งานทสีโรงเรียนวัดตลุกดู่ ต.ตลุกดู่ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27558) 27558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  318
งานพืน้/งานระเบยีงไม้โรงเรียนวัดวังบญุ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27559) 27559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  สปช 105/29 - งานพืน้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - งานพืน้
โรงเรียนบา้นเกาะเทโพ ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

99,800                

 (27560) 27560 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ กรมสามัญ 044(2ชั้น 12 หอ้งเรียน) - งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดทา่โพ ต.ทา่
โพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27561) 27561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  ป .1 ข (4 หอ้งเรียน และ 5 หอ้งเรียน - งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองกี่ ต.
พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27562) 27562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  ป1 จ
-งานประตู งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนวัดดงแขวน ต .สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27563) 27563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 202/26
-งานประตูเหล็กโรงเรียนบา้นหนองชุมเหด็ ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

95,000                



     หนา้ที ่1158

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27564) 27564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร/หอประชุม

-งานหลังคาโรงเรียนบา้นเนินเคว่า (พลูประชาสรรค์) ต.หนองกระทุม่ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี
100,000              

 (27565) 27565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  008
-งานทาสีโรงเรียนวัดเขาปฐวี ต.ตลุกดู่ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27566) 27566 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  ป1 ข
งานฝาโรงเรียนวัดเขาดาวเรือง ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27567) 27567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  สปช105/29
งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองเข้ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27568) 27568 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  สปช 202/26
-งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นหนองแหว้ ต .หนองกระทุม่ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27569) 27569 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  105/26 - งานสี งานตะแกรงเหล็ก ปรับปรุงสนามกีฬา - งานพืน้ (ทราย/
หญ้า)โรงเรียนวัดเนือ้ร้อน ต.หนองพงัค่า อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27570) 27570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  สปช 103/26
-งานหลังคาโรงเรียนบา้นเขาผาลาด ต .พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27571) 27571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข
-งานพืน้ งานทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปชง103/26
-งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดทุง่นาไทย ต .เขาขี้ฝอย อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

97,400                

 (27572) 27572 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบวัดเกตุการาม -งานฝา
ปรับปรุงสนาม - งานพืน้โรงเรียนวัดทุง่พึง่ ต .ทุง่พึง่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27573) 27573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสร้างเอง (กาญจนหตัถกิจ) -งานประตู งานหน้าต่าง งานพืน้ งานทาสี งาน
หลังคาโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27574) 27574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข
งานผนัง งานทาสี 
ปรับปรุงซ่อมแซมแทนเสาธง - งานร้ือถอน ทบุร้ือ งานก่ออิฐผนัง ฯโรงเรียนวัดดอนกลอย ต .ดอนกลอย อ.หนอง
ขาหย่าง จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27575) 27575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข หนังที ่1 และ 2
งานพืน้ งานทาสี(เคลือบน้้ายา/เงาไม้)โรงเรียนวัดจักษา ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

82,400                

 (27576) 27576 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29
-งานประตู(หอ้งเรียน) ทกุหอ้ง
-หอ้งน้้า(งานพืน้ งานผนัง งานสุขภณัฑ์ งานประตู )โรงเรียนวัดบญุลือ สาขาวัดเขาพะแวง ต.เนินแจง อ.เมือง
อุทยัธานี จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27577) 27577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก
-งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองแขวนกูบ ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

99,800                

 (27578) 27578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ช
งานหลังคาโรงเรียนบา้นเนินก้าว ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27579) 27579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 101/26
-งานฝ้าเพดาน งานพืน้โรงเรียนวัดตานาด ต.เนินแจง อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27580) 27580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข(ยกพืน้)
-งานทาสี งานสุขภณัฑ์ านผนัง งานประตูโรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง ต .ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยัธานี

100,000              



     หนา้ที ่1159

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27581) 27581 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 1 ก

งานหลังคาโรงเรียนบา้นสระนารายณ์ สาขาบา้นหนองตะคลอง ต .หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี
99,000                

 (27582) 27582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 201/26
งานหลังคา งานร้ือถอน
ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า แบบ สปช 202/26 - งานพืน้โรงเรียนวัดหนองพงัค่า (ประชานุกูล) ต.หหนองพงัค่า อ.
เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27583) 27583 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/26
-งานหลังคาโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี ต.น้้าซึม อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

99,200                

 (27584) 27584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงอาหาร)
-งานหลังคา งานฝา งานประตูโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต .ตลุกดู่ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27585) 27585 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 101/26
-งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นวังเตย สาขาบา้นสาลี ต .ตลุกดู่ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27586) 27586 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
-งานโครงสร้างหลังคาโรงเรียนวัดอุโปสถาราม ต .สะแกกรัง อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27587) 27587 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ช
-งานฝา งานทาสีโรงเรียนวัดวังสาริกา ต .หนองกระทุม่ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

99,800                

 (27588) 27588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 103/29 - งานทาสี ปรับรับร้ัว ทาสีร้ัว ส้วม - งานพืน้โรงเรียนวัด
สะพานหนิ ต.หาดทนง อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27589) 27589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข
งานหลังคาโรงเรียนวัดหาดทนง ต.หาดทนง อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27590) 27590 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข
-งานหลังคาโรงเรียนบา้นภมูิธรรม ต.น้้าซึม อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27591) 27591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 005
-งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่ซุง ต .ทา่ซุง อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27592) 27592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 จ
งานฝ้า เพดานโรงเรียนบา้นหนองจิกยาว ต.ตลุกดู่ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27593) 27593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร)
งานหลังคาโรงเรียนวัดทา่มะขามปอ้ม ต .หนองยายดา อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27594) 27594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 202/26
งานทสี งานผนัง งานพืน้
ปรับปรุงหอ้งสมุด - งานพืน้โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน ต.หนองกลางดง อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27595) 27595 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017( 8 หอ้งเรียน 2 ชั้น)
งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นเนินตูม ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27596) 27596 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข
-งานร้ือถอน งานฝาผนัง งานทาสีโรงเรียนวัดดงพกิุล ต .หนองกลางดง อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

76,900                

 (27597) 27597 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วม 
-งานพืน้ งานสุขภณัฑ์ งานทาสีโรงเรียนวัดหนองเขื่อน ต .ทุง่พึง่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27598) 27598 ปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณอาคารโรงอาหาร(เพิม่เติม)
งานพืน้โรงเรียนวัดหนองสลิด ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27599) 27599 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมฯ งานพืน้
ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน งานฝ้า เพดานโรงเรียนวัดโนนเหล็ก ต.โนนเหล็ก อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

100,000              



     หนา้ที ่1160

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27600) 27600 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนฯ

-งานพืน้โรงเรียนบา้นวังเกษตร ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี
150,000              

 (27601) 27601 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนฯ
งานพืน้/ถามดิน ทรายโรงเรียนบา้นคลองข่อย ต .ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

150,000              

 (27602) 27602 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนฯ
งานพืน้ ถมดิน ทรายโรงเรียนวัดดอนหวาย ต .บอ่ยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

149,400              

 (27603) 27603 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนฯ
-งานถามดิน ทรายโรงเรียนบา้นเขาทองหลาง ต .ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27604) 27604 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู
-งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียนบา้นทุง่มน ต .ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

149,600              

 (27605) 27605 ปรับปรุงสนามบริเวณโรงเรียน
-งานพืน้คอรกรีตโรงเรียนชุมชนวัดทา่ซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ)์ ต.น้้าซึม อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27606) 27606 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน
-งานร้ัวโรงเรียนบา้นหนองเมน ต.หนองยายดา อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

99,200                

 (27607) 27607 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน
-งานถนนโรงเรียนบา้นปากดง ต .หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27608) 27608 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน
งานถนนโรงเรียนวัดทุง่ปาจาน ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27609) 27609 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน
งานถนนโรงเรียนบา้นหวัดง ต .หนองกระทุม่ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27610) 27610 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 103/26
-งานหลังคา งานประตูโรงเรียนบา้นหนองสมบรูณ์ ต .พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยัธานี

150,000              

 (27611) 27611 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที ่สภาพแวดล้อม/ภมูิทศัน์
ภายใน.สพป.อุทยัธานี เขต 1โรงเรียนสพป.อุทยัธานี เขต 1 ต.ถนนพหลโยธิน อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

300,000              

 (27612) 27612 อาคารเรียน ป 1 ข เปล่ียนไม้ฝาส้าเร็จรูป ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยบง ต .บา้นบงึ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              

 (27613) 27613 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 103/26 ปู
พืน้กระเบือ้ง โรงเรียนวัดทพัหมัน ต.ทพัหลวง อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี

200,000              

 (27614) 27614 อาคารอเนกประสงค์(หอ้งสมุด) เปล่ียนประตูกระจกสีชา หน้าต่างกระจกสีชา , อาคารเรียนแบบวัดเกตุการาม
และป.1 ข ปพูืน้กระเบือ้งบนัไดโรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ขุย ต .หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27615) 27615 อาคารเรียน สปช 103/26 ทาสีภายนอก  ทาสีภายในโรงเรียนบา้นเนินสาธารณ์ ต.บา้นเก่า อ.หนองฉาง จ.
อุทยัธานี

100,000              

 (27616) 27616 อาคารเรียน สปช 103/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นคลองชะนี ต .ปา่อ้อ อ.ลานสัก จ.
อุทยัธานี

150,000              

 (27617) 27617 อาคารเรียน ป 1 ก เปล่ียนฝ้าโรงเรียนวัดทุง่หลวง ต.ทุง่พง อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27618) 27618 อาคารเรียนวัดเกตุการาม เปล่ียนหลังคาเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโรงเรียนวัดปทมุทอง ต.หนองนางนวล อ.หนอง

ฉาง จ.อุทยัธานี
100,000              

 (27619) 27619 อาคารเรียนสปช 103/26 เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็ง  อาคารเรียน ป 1 ก เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงเรียนบา้นซับสุ
ราษฎร์ ต.หชู้าง อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27620) 27620 โรงอาหาร ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนิงามสามัคคี ต .หนองบม่กล้วย อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27621) 27621 อาคารเรียน  เปล่ียนฝ้า  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเขาวง ต .ปา่อ้อ อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี 150,000              



     หนา้ที ่1161

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27622) 27622 อาคารเรียน สปช 105/29  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ฝ้าเพดาน บานประตู  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดหนองบวั 

ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี
150,000              

 (27623) 27623 โรงฝึกงาน (โรงอาหาร)  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองมะสัง ต.สุขฤทยั อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี 150,000              
 (27624) 27624 โรงฝึกงาน (โรงอาหาร) ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดงประดาพระ ต .เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27625) 27625 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ผนังกระเบือ้งซีเมนต์ ทาสีโรงเรียนบา้นหน้าฝายบงึ

ตาโพ ต.บา้นบงึ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี
100,000              

 (27626) 27626 โรงอาหาร  เปล่ียนหลังคาเมทลัชีตโรงเรียนวัดหวัเมือง ต .อุทยัเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27627) 27627 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา เสาคอนกรีต ทอ่เหล็ก ก่อฉาบอิฐบล็อกโรงเรียนอนุบาล

หว้ยคต (บา้นชุมทหารวิทยา) ต.หว้ยคต อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี
150,000              

 (27628) 27628 อาคารเรียน สปช 104/26 ปพูืน้กระเบือ้ง  อาคารเรียน สปช 103/26 ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบา้นบุง่ ต .
เจ้าวัด อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27629) 27629 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน  ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนวัดทุง่โพ ต .ทุง่โพ อ.หนองฉาง จ.
อุทยัธานี

100,000              

 (27630) 27630 อาคารอเนกประสงค์ สปช 201/26 ปพูืน้กระเบือ้ง แผงลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นร่องตาท ีต .ลานสัก อ.ลานสัก จ.
อุทยัธานี

150,000              

 (27631) 27631 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นเพชรน้้าผ้ึง ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.
อุทยัธานี

100,000              

 (27632) 27632 อาคารเรียน สปช 105/29 ทาสีโรงเรียนวัดหว้ยพระจันทร์ ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27633) 27633 อาคารเรียน ป 1 ข  ทาสี เปล่ียนไม้ฝาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี 150,000              
 (27634) 27634 อาคารเรียน สปช 103/26 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง เหล็กโครงหลังคาโรงเรียนบา้นหชู้าง ต .หชู้าง อ.บา้นไร่ จ.

อุทยัธานี
150,000              

 (27635) 27635 อาคารเรียน ป 1 ก เปล่ียนฝ้าเพดาน บผุนังไม้อัด ทาสีโรงเรียนบา้นน้้าวิ่ง ต.ทุง่นางาม อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27636) 27636 อาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาไร่เดียว ต .ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27637) 27637 อาคารเรียน ป 1 ข เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนวัดเทพนิมิต ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27638) 27638 อาคารเรียน ป 1 จ ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีภายนอก-ภายในโรงเรียนบา้นประดาหกั ต .เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.

อุทยัธานี
150,000              

 (27639) 27639 อาคารเรียน ป 1 ข  เปล่ียนผนัง ฝ้าเพดาน ทาสีงานไม้โรงเรียนบา้นเขากวางทอง ต .เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.
อุทยัธานี

100,000              

 (27640) 27640 อาคารอเนกประสงค์ สปช 201/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ประตูเหล็กม้วน ทาสีโรงเรียนบา้นหนองกระทุม่ ต .เขา
กวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี

150,000              

 (27641) 27641 อาคารเรียน 017 ก ทาสี อาคารเรียน ป 1 ก เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดผาทัง่ ต.หว้ยแหง้ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 150,000              

 (27642) 27642 อาคารเรียน 017 ก เปล่ียนหน้าต่าง ประตู ทาสีโรงเรียนวัดเขาผาแรต ต.น้้ารอบ อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27643) 27643 โรงอาหาร เปล่ียนกระเบือ้ง  ปพูืน้กระเบือ้ง ประตูโรงเรียนบา้นใหม่หนองแก ต .ทพัหลวง อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              

 (27644) 27644 อาคารเรียน 017 ก เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นหนองงาแซง ต.ทุง่โพ อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27645) 27645 อาคารเรียน สปช 101/26 ก่อฉาบ ทาสี ติดต้ังประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นคลองแหง้วิทยา ต .ทองหลาง อ.

หว้ยคต จ.อุทยัธานี
150,000              

 (27646) 27646 อาคารเรียน ป 1 ก เปล่ียนฝ้า ทาสีภายในโรงเรียนบา้นปา่เลา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27647) 27647 อาคารประกอบ (หอ้งสมุด) เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดทองหลาง ต.คอกควาย 

อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี
150,000              



     หนา้ที ่1162

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27648) 27648 อาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ฝ้าเพดาน เสาปนู เปล่ียนหลังคา โรงเรียนบา้นทุง่สามแทง่ ต .ประดู่ยืน

 อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี
150,000              

 (27649) 27649 อาคารเรียน สปช 101/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังตอสามัคคี ต .บา้นบงึ อ.บา้นไร่ 
จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27650) 27650 อาคารเรียน สปช 103/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ประตูไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นทุง่นาสวน ต .หนองบม่กล้วย อ.บา้นไร่ จ.
อุทยัธานี

100,000              

 (27651) 27651 อาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดหว้ยแหง้ ต .หว้ยแหง้ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 150,000              
 (27652) 27652 อาคารเรียน สปช 103/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน กระเบือ้งหลังคา รางน้้า เชิงชายโรงเรียนบา้นหนิตุ้ม ต .บา้นไร่ อ.

บา้นไร่ จ.อุทยัธานี
100,000              

 (27653) 27653 อาคารเรียน สปช 103/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นร่องมะดูก ต.หชู้าง อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27654) 27654 อาคารเรียน ป 1 ข ทาสี  อาคารอเนกประสงค์ ทาสี อาคารเรียน 103/26 ทาสีโรงเรียนบา้นหนองลันราษฎร์

บ้ารุง ต.สุขฤทยั อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี
100,000              

 (27655) 27655 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน กระเบือ้งหลังคา บานประตู โถส้วม โรงเรียนบา้นทุง่ใหญ่ ต .หนอง
ยาง อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27656) 27656 อาคารเรียน สปช 103/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นศาลาคลอง ต.บา้นไร่ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27657) 27657 อาคารเรียน สปช 105/29 ทาสีภายนอก-ภายในโรงเรียนบา้นบอ่ทบัใต้ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27658) 27658 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง เหล็กโครงหลังคาโรงเรียนบา้นโกรกลึก ต .น้้ารอบ อ.ลานสัก 

จ.อุทยัธานี
150,000              

 (27659) 27659 อาคารเรียน สปช 101/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เหล็กโครงหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ ต .บา้น
ใหม่คลองเคียน อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27660) 27660 อาคารเรียน สปช 105/29 (อาคาร 4) ติดต้ังหน้าต่างกระจกสีชา อาคารเรียน สปช 105/29 (อาคาร 5) ติดต้ัง
หน้าต่างกระจกสีชา อาคารเรียน สปช 103/26  ติดต้ังหน้าต่างกระจกสีชา โรงเรียนบา้นบุง่อ้ายเจี้ยม ต.ระบ้า อ.
ลานสัก จ.อุทยัธานี

150,000              

 (27661) 27661 อาคารเรียน สปช 103/26 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต.น้้ารอบ อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27662) 27662 อาคารเรียน สปช  105/29 (หลังที ่1) เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช  105/29 (หลังที ่2) เปล่ียนฝ้าเพดาน 

อาคารเรียน สปช  105/29 (หลังที ่3) เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นทุง่นา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.
อุทยัธานี

150,000              

 (27663) 27663 อาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหนองยาง ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27664) 27664 อาคารเรียน ป 1 ก เปล่ียนผนังกระเบือ้งซีเมนต์  ทาสีโรงเรียนบา้นวังผาลาด ต .เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.

อุทยัธานี
100,000              

 (27665) 27665 อาคารเรียน ป 1 จ เปล่ียนหลังคาสังกะสีโรงเรียนวัดหนองเต่า ต.อุทยัเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27666) 27666 อาคารเรียน สปช 103/26 ทาสี โรงเรียนวัดหนองมะกอก ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27667) 27667 ร้ัวโรงเรียน เปล่ียนเสา ติดลวดหนามโรงเรียนบา้นสมอทอง ต .ทองหลาง อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี 150,000              
 (27668) 27668 ถนน  เทคอนกรีต  อาคารอเนกประสงค์ 205/26 ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนชุมชนบา้นเมืองการุ้ง มิตรภาพที ่52 

ต.เมืองการุ้ง อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี
150,000              

 (27669) 27669 อาคารเรียน ป 1 เปล่ียนผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นโปง่ข่อย ต.หว้ยคต อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27670) 27670 อาคารเรียน สปช 103/26 ร้ือฝ้าเพดาน วางพืน้ส้าเร็จ ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนประตู ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนอง

ผักกาด ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี
150,000              

 (27671) 27671 อาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเจ้าวัด ต .เจ้าวัด อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 150,000              
 (27672) 27672 อาคารเรียน สปช 103/26 เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนบา้นหว้ยโศก ต .ทุง่นางาม อ.

ลานสัก จ.อุทยัธานี
100,000              



     หนา้ที ่1163

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27673) 27673 ร้ัวโรงเรียน ก่ออิฐโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 300,000              
 (27674) 27674 อาคารเรียน ป 1 ฉ ทาสี อาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นใหม่คลองอังวะ ต .แก่นมะกรูด อ.บา้นไร่ จ.

อุทยัธานี
150,000              

 (27675) 27675 อาคารเรียน ป 1 จ  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบุง่ฝาง ต.ทุง่นางาม อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27676) 27676 อาคารเรียน อาคารประกอบ เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นประดู่ยืน ต .ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี 150,000              

 (27677) 27677 อาคารเรียน ป 1 ข เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นหนองฝาง ต .หชู้าง อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 150,000              
 (27678) 27678 อาคารเรียน 105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ประตูโรงเรียนบา้นตล่ิงสูง ต .ทองหลาง อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี 150,000              
 (27679) 27679 อาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)ี ต.ปา่อ้อ 

อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี
150,000              

 (27680) 27680 อาคารเรียน ป 1 ก เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นน้้าพพุรหมานุสรณ์ ต.ทุง่โพ อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27681) 27681 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้ง โครงหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นทุง่นางาม ต .ทุง่นางาม อ.ลานสัก จ.

อุทยัธานี
150,000              

 (27682) 27682 อาคารเรียน สปช 103/26 ปพูืน้ส้าเร็จ เทพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัดพุม่บ้าเพญ็ธรรม ต .เจ้าวัด อ.บา้นไร่ จ.
อุทยัธานี

100,000              

 (27683) 27683 อาคารเรียน สปช 103/26 อาคารเรียน สปช 105/26 เปล่ียนบานประตู ทาสี ติดเหล็ดดัดโรงเรียนบา้นหนองแก
เชียงราย ต.เมืองการุ้ง อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27684) 27684 อาคารเรียน สปช 103/26 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ทาสีโรงเรียนบา้นทา่ชะอม ต.เขากวางทอง อ.หนอง
ฉาง จ.อุทยัธานี

150,000              

 (27685) 27685 อาคารเรียน ป 1 ข เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ผนังซีเมนต์โรงเรียนบา้นปา่อ้อ ต .ปา่อ้อ อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี 150,000              
 (27686) 27686 อาคารเรียน สปช 103/26 เปล่ียนหลังคา โครงหลังคา บานประตูโรงเรียนบา้นคลองหวาย ต .คอกควาย อ.บา้นไร่

 จ.อุทยัธานี
150,000              

 (27687) 27687 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนโถส้วม อ่างล้างหน้า ทาสี หน้าต่าง -ประตูกระจกบานเล่ือน
โรงเรียนอนุบาลบา้นไร่ ต.บา้นไร่ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี

200,000              

 (27688) 27688 อาคารเรียน 105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลานสัก ต .ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี 200,000              
 (27689) 27689 ร้ัวคอนกรีต ก่ออิฐบล๊อกโรงเรียนบา้นหว้ยเปล้า ต.ระบ้า อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี 200,000              
 (27690) 27690 อาคารอเนกประสงค์ 202/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นง้ิวงาม ต.หนองยาง อ.

หนองฉาง จ.อุทยัธานี
100,000              

 (27691) 27691 อาคารเรียน อาคารประกอบ เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ผนังก่ออิฐฉาบปนู ติดต้ังกระจกประตู -หน้าต่าง สี
ชาพร้อมกรอบอลูมิเนียมโรงเรียนวัดทพัหลวง ต.ทพัหลวง อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี

150,000              

 (27692) 27692 อาคารเรียน อาคารประกอบ เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็ดรีดลอน เทพืน้ ก่ออิฐ ฉาบปนู ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนวัด
ทพัหลวง สาขาบา้นปา่อูสามัคคี ต.ทพัหลวง อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27693) 27693 อาคารเรียน 103/26 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นนาทุง่เชือก ต.หว้ยแหง้ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              

 (27694) 27694 อาคารเรียน สปช 103/26 เปล่ียนฝ้าเพดาน พืน้ไม้เนือ้แข็ง ทาสีโรงเรียนบา้นลานคา ต.หนองบม่กล้วย อ.บา้นไร่ 
จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27695) 27695 อาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเขาลูกโล่ ต .บา้นใหม่คลองเคียน อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 150,000              
 (27696) 27696 อาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นน้้าพ ุต .คอกควาย อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 150,000              
 (27697) 27697 อาคารเรียน สปช 103/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่น้อย ต .คอกควาย อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27698) 27698 อาคารเรียนแบบวัดเกตุการาม  ทาสีโรงเรียนบา้นหนองจิกยาว ต .อุทยัเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              



     หนา้ที ่1164

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27699) 27699 อาคารเรียน อาคารประกอบ โครงหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็ดรีดลอน เทพืน้โรงเรียนบา้นวังหนิ ต .วังหนิ อ.

บา้นไร่ จ.อุทยัธานี
150,000              

 (27700) 27700 อาคารเรียน 103/26 เปล่ียนพืน้ ทาสี บานประตู โรงเรียนบา้นบุง่กะเซอร์ ต.น้้ารอบ อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27701) 27701 อาคารเรียน สปช 105/29 ทาสี ประตู  เหล็ดดัดโรงเรียนบา้นอีมาดอีทราย ต.แก่นมะกรูด อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 150,000              

 (27702) 27702 โรงอาหาร  ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี ติดเหล็กดัด ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นวังพง ต .วังหนิ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27703) 27703 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียน ป 1 ข ทาสี ไม้ยางโรงเรียนวัดทพั

คล้าย ต.ทพัหลวง อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี
150,000              

 (27704) 27704 อาคารเรียน สปช 103/26 เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ ผนังไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบา้นหนองผักแพว ต.ทองหลาง อ.
หว้ยคต จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27705) 27705 โรงอาหาร ร้ือวัสดุมุงหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นเขาน้้าโจน ต.ทุง่นางาม อ.ลานสัก จ.
อุทยัธานี

100,000              

 (27706) 27706 อาคารเรียน ทาสี เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นหนองไม้แก่น ต.หนองจอก อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27707) 27707 อาคารเรียน สปช 101/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยพลู ต .หว้ยแหง้ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27708) 27708 อาคารเรียน อาคารประกอบ เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี กระจกพร้อมกรอกอลูมิเนียมสีชาโรงเรียน

หว้ยขาแข้งวิทยาคม ต.ระบ้า อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี
150,000              

 (27709) 27709 โรงอาหาร เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นหนองบม่กล้วย ต .หนองบม่กล้วย อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              

 (27710) 27710  อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นจัน ต.หนองจอก อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27711) 27711 อาคารเรียน สปช 103/26 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต .น้้ารอบ อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27712) 27712 อาคารเรียน สปช 103/26 ทาสี  ร้ือถอนประตู หน้าต่าง เปล่ียนประตู-หน้าต่างโรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย ต.ปา่อ้อ 

อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี
150,000              

 (27713) 27713 อาคารเรียน ป 1 ก เปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นหนิโหง่น ต.สุขฤทยั อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27714) 27714 อาคารอเนกประสงค์ สปช 201/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเนินมะค่า ต.น้้ารอบ อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี 150,000              
 (27715) 27715 อาคารเรียน ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดหว้ยขานาง ต .หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27716) 27716 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่โรงเรียนวัดสะน้า ต.บา้นไร่ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27717) 27717 อาคารเรียน ป 1 ข เปล่ียนไม้ฝาส้าเร็จรูป พืน้ไม้เนือ้แข็ง โรงเรียนบา้นปางไม้ไผ่ ต.ระบ้า อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี 150,000              

 (27718) 27718 อาคารเรียน 105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นเขาน้อย ต .เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27719) 27719 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข เปล่ียนไม้ฝา พืน้ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นใหม่คลองเคียน ต.บา้นใหม่คลองเคียน อ.บา้น

ไร่ จ.อุทยัธานี
100,000              

 (27720) 27720 อาคารเรียน อาคารประกอบ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นพบุอน ต .บา้นไร่ อ.บา้นไร่ จ.
อุทยัธานี

100,000              

 (27721) 27721 บา้นพกัครู เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ไม้ฝา ฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นโปง่สามสิบ ต .ระบ้า อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี 150,000              
 (27722) 27722 อาคารเรียน ป 1 ข เปล่ียนผนังไม้ส้าเร็จรูป ทาสีโรงเรียนบา้นดง ต.คอกควาย อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27723) 27723 อาคารเรียน อาคารประกอบ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา โครงหลังคา ก่ออิฐ ทาสีโรงเรียนบา้นหนองอาสา ต .เมืองกา

รุ้ง อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี
100,000              

 (27724) 27724 อาคารเรียนวัดเกตุการาม เปล่ียนไม้ฝา โรงเรียนบา้นล่อมเสือโฮก ต .หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27725) 27725 อาคารเรียน สปช 103/26 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้ส้าเร็จ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นกลาง ต .หว้ยคต อ.

หว้ยคต จ.อุทยัธานี
150,000              



     หนา้ที ่1165

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27726) 27726 อาคารเรียน ป 1 ข ร้ือวัสดุมุงหลังคา ร้ือโครงสร้างหลังคาไม้ ร้ือฝ้าเพดาน เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี

โรงเรียนบา้นน้้ารอบ ต.น้้ารอบ อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี
100,000              

 (27727) 27727 อาคารเรียน ป 1 ข เปล่ียนหลังคา รางน้้าโรงเรียนบา้นเนินพยอม ต.ทุง่โพ อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27728) 27728 อาคารอเนกประสงค์ ผนังก่ออิฐฉาบปนู ฝ้าเพดาน หน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียมโรงเรียนบา้นทพัยายปอน ต .

ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี
100,000              

 (27729) 27729 อาคารเรียน สปช 105/29 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต ต.สุขฤทยั อ.
หว้ยคต จ.อุทยัธานี

100,000              

 (27730) 27730 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (หว้ยคตสามัคคี) ต.หว้ยคต อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี 150,000              
 (27731) 27731 อาคารเรียน อาคารประกอบ หน้าต่าง-ประตู กระจกใพร้อมกรอบบานอลูมิเนียม หลังคาเมทลัชีตโรงเรียนบา้น

หว้ยปา่ปก ต.บา้นไร่ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี
100,000              

 (27732) 27732 เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนสพป.อุทยัธานี เขต 2 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.
อุทยัธานี

300,000              

 (27733) 27733 อาคารประกอบ  โครงหลังคา เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา  ฝ้าเพดาน เทพืน้คอนกรีต ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียน
บา้นหนองจอก ต.หนองจอก อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี

150,000              

 (27734) 27734 อาคารเรียน  เปล่ียนฝ้า ประตู-หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นใหม่ร่มเย็น ต.เจ้าวัด อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27735) 27735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นพตุ่อ ต .ทพัหลวง อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27736) 27736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นตะกรุด ต .เมืองการุ้ง อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27737) 27737 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นคลองตะขาบ ต .วังหนิ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 100,000              
 (27738) 27738 อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง เทพืน้ขัดมันโรงเรียนบา้นคลองโปง่ ต .เมืองการุ้ง อ.บา้นไร่ จ.

อุทยัธานี
100,000              

 (27739) 27739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานพืน้ งานประตู ทาสีโรงเรียนบา้นโนนขวาวนายูง ต .เตย อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27740) 27740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด - งานทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแพง ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27741) 27741 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล, สนามตะกร้อโรงเรียนบา้นค้าไฮใหญ่ ต.ค้าไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (27742) 27742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานบนัได งานทาสี
โรงเรียนบา้นค้าไฮน้อย ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27743) 27743  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29 (หลังที1่)  -งานพืน้โรงเรียนบา้นทุง่ขุนน้อยหนองจานวิทยา ต .แจระแม 
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27744) 27744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ  -ประตูเหล็กดัด งานสีโรงเรียนบา้นหนองปลาปาก ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27745) 27745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานประตูหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบา้นข่าโคม ต.ปะอาว อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27746) 27746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร -งานพืน้โรงเรียนบา้นแสงน้อย ต .นาค้าใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27747) 27747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 102/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน

โรงเรียนบา้นชาติสามัคคี ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27748) 27748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ ป.1 ซ. โรงเรียนบา้นเตย ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27749) 27749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด งานสี งานรางน้้าโรงเรียนบา้นแต้เก่า ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.

อุบลราชธานี
100,000              



     หนา้ที ่1166

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27750) 27750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ หลังที่1  - งานหลังคา  ทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

อเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ หลังที2่  -งานหลังคา ฝ้าเพดาน ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  -งานหลังคา 
โรงเรียนบา้นยางน้อย(พรหมพทิยา) ต.ก่อ้เอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27751) 27751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน กันสาดงานพืน้โรงเรียนบา้นหวัค้า ต.ขามใหญ่ อ.
เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27752) 27752 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น -งานปรับพืน้ที ่จัดซ้ืออุปกรณ์โรงเรียนบา้นหนองตอแก้ว ต .ขี้เหล็ก อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27753) 27753 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ -งานหอ้งศิลปะ -งานหอ้งโสตทศันูปกรณ์ -งานหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นหนอง
ก่านค้าไผ่ ต.หวัเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27754) 27754 ซ่อมแซมส้วมโรงเรียนบา้นก่อแสนส้าราญสามัคคี ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27755) 27755 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมแบบจังหวัด -งานหลังคา งานสุขภณัฑ์ งานทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

อเนกประสงค์แบบสร้างเอง -งานหลังคา งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27756) 27756 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ -งานหลังคาโรงเรียนบา้นไทยโพนทราย ต.บา้นไทย อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27757) 27757 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานหลังคา
โรงเรียนบา้นนาไร่ใหญ่ ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27758) 27758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ. -งานหลังคา ประตู หน้าต่าง บนัไดโรงเรียนบา้นโนนชาติยูง ต .เหล่าบก อ.
ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27759) 27759 ปรับปรุงซ้่อมแซมอาคารสปช.105/29 งานทาสี อาคารป.1ซ งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ งานทาสี ประตู
โรงเรียนบา้นคูเด่ือ ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27760) 27760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่ศิลา ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27761) 27761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแก้งซาว ต .โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (27762) 27762 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.101/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่ลาด ต .ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27763) 27763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์   -งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองบก ต .หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.

อุบลราชธานี
100,000              

 (27764) 27764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
ประตูหน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นดอนกลางทุง่ค้าแต้ ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27765) 27765 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสปช.102/26  -งานสี โรงเรียนบา้นนาขมิน้ ต .หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (27766) 27766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.104/26  -งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองยาง ต .หวัเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27767) 27767 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นอ้น ต.หวัเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27768) 27768 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ   -งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.

อุบลราชธานี
100,000              

 (27769) 27769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26   - งานทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด 24   
 - ทาสี โรงเรียนบา้นหนองเซือม ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27770) 27770 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว -งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตู -งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมปา้ยชื่อโรงเรียนด้านหน้า
 -ทาสีโรงเรียนบา้นดินด้าค้าไฮ ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27771) 27771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด -งานพืน้โรงเรียนบา้นนาเลิง ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 100,000              



     หนา้ที ่1167

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27772) 27772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสปช.102/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนประชาสามัคคี ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.

อุบลราชธานี
100,000              

 (27773) 27773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 101/2526 -งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นทุง่ใต้ ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27774) 27774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 -งานหลังคาโรงเรียนบา้นเหล่าบาก ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27775) 27775 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  -งานหลังคา โรงเรียนบา้นดูน ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27776) 27776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ -งานประตู หน้าต่าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบจังหวัด -

งานประตู หน้าต่าง งานพืน้โรงเรียนบา้นมะเขือ ต.หนองบอ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27777) 27777 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วมแบบสร้างเอง -งานประตู งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนชี ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27778) 27778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด -งานพืน้โรงเรียนบา้นนาดูน ต.เขื่องใน อ.เขื่อง
ใน จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27779) 27779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ -งานพืน้โรงเรียนบา้นค้อทอง(อ้าไพพทิยาคาร) ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27780) 27780 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 103/26 -งานพืน้ งานเหล็กดัดโรงเรียนบา้นหนองคูทรายมูล ต.นาเลิง อ.
ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27781) 27781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.104/26 งานทาสี งานพืน้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช .105/26 งานทาสี
โรงเรียนบา้นไผ่ใหญ่ ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27782) 27782 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 -งานพืน้ โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต .ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27783) 27783 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป.1ซ  -งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาค้า ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (27784) 27784 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ   -งานหลังคาโรงเรียนบา้นปากน้้า ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (27785) 27785 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นยางเทงิ ต .ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27786) 27786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สป105/29 -งานหลังคา ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นแคน(ประชาสามัคคี) ต.ยาง

สักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27787) 27787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบจังหวัด งาหลังคาโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ (ก้าจัดอุปถัมภ)์ ต.หนอง
เมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27788) 27788 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29
งานพืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นขี้เหล็กค้าเจริญ ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27789) 27789 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ/2522 -งานทาสีโรงเรียนกองบนิอุบลสงเคราะห ์ต .ไร่น้อย อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27790) 27790 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/26 -กั้นหอ้งเรียนโรงเรียนบา้นหวัทุง่ประชาสรรค์ ต .ค้อทอง อ.เขื่องใน 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27791) 27791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารแบบจังหวัด  - ทาสี ลงยูนิเทนโรงเรียนบา้นปลาฝา ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27792) 27792 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/206 -งานทาสีโรงเรียนบา้นคูขาด(ศรีวิทยาคาร) ต.หนองเหล่า อ.เขื่อง
ใน จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27793) 27793 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน -งานทาสีโรงเรียนบา้นปา่ก่อ ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              



     หนา้ที ่1168

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27794) 27794 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน -งานสีโรงเรียนบา้นนาดูน ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27795) 27795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 -งานประตู ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ -งานหลังคา

โรงเรียนบา้นผือ ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27796) 27796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช 104 -งานพืน้โรงเรียนบา้นสว่างหนองเสือ ต .ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (27797) 27797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26    - งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองแต้ ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27798) 27798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29   - งานพืน้โรงเรียนบา้นผาแก้ว ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (27799) 27799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 101/26 -งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นเชือก(ทวีปญัญา) ต.หนองขอน อ.
เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27800) 27800 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ พเิศษ -งานพืน้โรงเรียนประชานุเคราะหว์ิทยา ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27801) 27801 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานพืน้ ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นดอนกลอยนากลาง ต .โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27802) 27802 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ. -งานฝ้า ผนัง หลังคา งานเสาโรงเรียนบา้นขมิน้ ต .เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27803) 27803 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์   -งานสีโรงเรียนชุมชนบา้นหวัเรือ ต.หวัเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (27804) 27804 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ. งานหลังคาฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นหนองบอ่(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) ต.
หนองบอ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27805) 27805 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์   -งานพืน้ โรงเรียนบา้นอีต้อม ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27806) 27806 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ. (ดัดแปลงยกพืน้สูง) งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองขุ่น ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.

อุบลราชธานี
100,000              

 (27807) 27807 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ -งานพืน้ ประตู ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ -งานหลังคา 
ผนัง พืน้โรงเรียนบา้นนาใต้ ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27808) 27808 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 101/26 -งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนดู่ ต.บา้นไทย อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27809) 27809 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ -งานประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นหนองเค็ม ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27810) 27810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานพืน้ งานหน้าต่าง งานตาข่ายเหล็กโรงเรียนบา้นยาง ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27811) 27811 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์   - หลังคา โรงเรียนบา้นทา่ลาด ต .เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 150,000              

 (27812) 27812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด -งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นโพนงาม (พลูเพิม่วิทยาคาร)
 ต.หนองบอ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27813) 27813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป. 1 ซ -ท้าลานคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 252 ตรม.โรงเรียนบา้นหนองมะแซว ต.โพน
เมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27814) 27814 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน -ติดต้ังร้ัวมาตรฐาน 9 ก้อน(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบา้นหนองช้าง ต.หนอง
ขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              



     หนา้ที ่1169

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27815) 27815 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้้า ค.ส.ส (แบบรางยู)โรงเรียนบา้นบวัยาง ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (27816) 27816 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู เนือ่งจากใช้บา้นพกัครูเปน็หอ้งเรียน -ปรับปรุงหลังคา งานผนัง ประตูโรงเรียนบา้น
หนองแล้ง ต.ค้าไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27817) 27817 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด ปกูระเบือ้งเคลือบบริเวณอาคารหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นหวาง ต .ชีทวน อ.เขื่องใน
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27818) 27818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 205/26 -งานฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียมที.บาร์ แผ่นกระเบือ้งซิเมนต์
เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. คร่าวทบีาร์ งานพืน้ ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบขนาด 16"x16"โรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ใน
เมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (27819) 27819 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบา้นผาสุกหนองซองแมว ต .เตย อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27820) 27820 เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก อาคาร สปช.101โรงเรียนบา้นศรีสุข ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27821) 27821 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร และ หอ้งครัว -งานพืน้โรงเรียนบา้นขามปอ้ม ต .สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (27822) 27822 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008 สร้างป ีพ.ศ.2514 -งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่ไห(ไหทอง) ต.
ทา่ไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27823) 27823 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสุขา -งานหลังคา งานปพูืน้ งานประตู งานทาสี งานเดินทอ่ งานสุขภณัฑ์ โรงเรียนบา้น
กระบนู ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27824) 27824 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นนาดีทุง่เจริญ ต .ยาง
สักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27825) 27825 ปรับปรุงซ่อมแแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานสี หน้าต่าง ประตูโรงเรียนบา้นดุมใหญ่ดงยาง ต.ดุมใหญ่ อ.
ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27826) 27826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานหลังคาโรงเรียนบา้นเอ้ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27827) 27827 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานประตูเหล็ก งานพืน้โรงเรียนบา้นแคกลางหงษ ์ต .ขามใหญ่ อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27828) 27828 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ซ/28 -งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาขามดอนต้ิว ต .หนองเมือง อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27829) 27829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบจังหวัด (ป1 ซ ) ปกูระเบือ้ง และทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบา้นหนองเมืองน้อย ต .
หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27830) 27830 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 101/26 งานผนัง งานพืน้โรงเรียนบา้นเศรษฐี ต .เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (27831) 27831 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรารภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นยางลุ่ม ต .ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (27832) 27832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด002 -งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนรัง ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (27833) 27833 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบ สปช. 205/29 -งานหลังคาโรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอ่ย ต .ค้อทอง อ.
เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27834) 27834 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ -งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นดงยาง ต .ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (27835) 27835 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26, สปช.204/28 งานพืน้โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ต.เขื่องใน อ.
เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

200,000              



     หนา้ที ่1170

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27836) 27836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ติดต้ังตาข่ายอาคารโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ต.โพนเมือง อ.เหล่า

เสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (27837) 27837 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นโนนรังใหญ่ ต .ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27838) 27838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29

งานพืน้  อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นกุดตากล้า ต .สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27839) 27839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27840) 27840 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งอนุบาล งานฝ้าเพดาน ทาสี งานหลังคา งานเหล็กดัดโรงเรียนบา้นจานตะโนน ต .
หนองบอ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27841) 27841 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26
งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองโนหนองดูน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27842) 27842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29
งานพืน้ ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.601/26 งานพืน้ ประตูโรงเรียนบา้นหนองหลัก ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (27843) 27843 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นค้อ ต .เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27844) 27844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29

งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบา้นทา่เมือง ต .ทา่เมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (27845) 27845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 102/26
งานหลังคาโรงเรียนบา้นแคน(สมเด็จอุปถัมภ)์ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27846) 27846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานพืน้ ประตู ทาสี งานผนัง งานหลังคาโรงเรียนบา้นกุดกั่ว ต .ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27847) 27847 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นวังพระวังไฮ ต .ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (27848) 27848 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29
งานพืน้โรงเรียนบา้นยางกะเดา ต .ทา่เมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27849) 27849 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นสว่างโนนสวาง ต .ทา่เมือง อ.ดอนมดแดง จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27850) 27850 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ -งานหนิคลุกโรงเรียนบา้นบก ต.หนองไข่นก 
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27851) 27851 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นโอดนาดี ต .ทา่เมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27852) 27852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26งานหลังคา งานผนัง งานตาข่ายเหล็กโรงเรียนบา้นหนองหนิ ต .ค้าไฮ

ใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27853) 27853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
งานฝ้าเพดาน งานประตูเหล็กโรงเรียนดอนมดแดง(บา้นดงบงั) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (27854) 27854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
งานพืน้ หลังคา ผนัง ประตูหน้าต่างโรงเรียนบา้นจิก ต .แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27855) 27855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานหลังคาโรงเรียนบา้นแสง ต .แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27856) 27856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 102/26
งานหลังคาโรงเรียนบา้นแต้ใหม่ ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27857) 27857 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  งานพืน้โรงเรียนบา้นขามน้อย ต .โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 150,000              



     หนา้ที ่1171

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27858) 27858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ

โรงเรียนบา้นหนองเปด็ ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27859) 27859 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานเหล็กดัดโรงเรียนบา้นนาไผ่ ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27860) 27860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29,สปช.105/26

งานกันสาด  โรงเรียนบา้นเหล่าเสือโก้ก ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (27861) 27861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/26 -งานพืน้ งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช . 105/29 -งานพืน้ 
ประตู ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ -งานผนังโรงเรียนบา้นสร้างมิง่ ต .หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (27862) 27862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานหลังคา งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นเหล่าแดง ต .เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27863) 27863 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 201/26 หอ้งน้้าแบบ จว./5 หอ้งสมุดโรงเรียนชุมชนบา้นหนองแสง ต .ดุม
ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27864) 27864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานหลังคาฝ้าเพดาน งานพืน้งานสีโรงเรียนบา้นเหล่าแค ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27865) 27865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 -งานประตู งานทาสี งานผนัง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช .
102/26 -งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนแดง ต .หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27866) 27866 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานพืน้โรงเรียนบา้นน้้าอ้อมผักระย่า ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ 
จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27867) 27867 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานทาสี งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นสร้างถ่อ ต .โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27868) 27868 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนรังน้อย ต .ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27869) 27869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 -งานพืน้ งานทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป .1 ซ. - งานทาสี

โรงเรียนบา้นโพนแพง ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (27870) 27870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด -งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นเปด็ฟากทุง่ ต .โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27871) 27871 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด งานพืน้ งานบนัไดโรงเรียนบา้นเปา้ ต .เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27872) 27872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ สปช. 202/26 -งานหลังคา งานผนังโรงเรียนบา้นก่อบงึ ต .หนองไข่นก อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27873) 27873 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานพืน้ โรงเรียนบา้นหนองไข่นก ต .หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (27874) 27874 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานคอนกรีต  งานผนังโรงเรียนบา้นหาด ต .โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (27875) 27875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด -งานพืน้โรงเรียนบา้นเทพา ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (27876) 27876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ. -งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองมะทอ ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (27877) 27877 ปรับภมูิทศัน์ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นเหล่าค้า ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27878) 27878 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นทา่ลาด ต .ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27879) 27879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด/2525 -งานทาสี หน้าต่าง ประตู ลูกกรงเหล็ก ติดต้ังพดัลมติดผนัง

โรงเรียนบา้นค้าเกิ่งหนองจิก ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
100,000              



     หนา้ที ่1172

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27880) 27880 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบประถมศึกษา -ติดต้ังแผงกันแดดอลูมิเนียมโรงเรียนบา้นวังมนเดือยไก่ ต.หนอง

เหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27881) 27881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/29 -งานพืน้ ประตูโรงเรียนบา้นแสงไผ่ ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27882) 27882 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร -งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองบวัดอนส้มปอ่ย ต .นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (27883) 27883 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด -งานทาสี งานพืน้ งานหลังคา เปล่ียนเสาโรงเรียนบา้นหนองขอน
(ประชารัฐนุเคราะห์) ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27884) 27884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด /26 -งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองดูนโนนค้อหนองหวัลิง ต.ม่วงสามสิบ
 อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27885) 27885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. -งานผนัง งานสีโรงเรียนบา้นดอนประทาย ต .หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27886) 27886 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชุม งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนสพป .อุบลราชธานี เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

300,000              

 (27887) 27887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 203/26 -งานคอนกรีต ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้น
เหล่าข้าวดอนก่อ ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27888) 27888 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ -งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นน้้าค้าน้อย ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27889) 27889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นหนองขุ่น ต.ยางโยภาพ อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27890) 27890 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วม -งานพืน้ ประตู ทาสี หลังคา ผนังโรงเรียนบา้นไพบลูย์ ต .หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27891) 27891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบ -งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004 
ดัดแปลง และ แบบ 017 ดัดแปลง -งานผนังโรงเรียนชุมชนบา้นน้้าค้าแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) ต.เตย อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27892) 27892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ -งานผนัง งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป .1 ซ -งานประตู 
ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วม -ประตูและวงกบโรงเรียนบา้นพระโรจน์(ชนูปถัมภ)์ ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27893) 27893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/29 -งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองฮาง ต .หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ 
จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27894) 27894 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ -งานหลังคาโรงเรียนบา้น
หนองแสงหนองเม็ก ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27895) 27895 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 -งานประตู อาคารแบบสร้าง -งานพืน้โรงเรียนบา้นยางสักกระ
โพหลุ่ม ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27896) 27896 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 102/26 -งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นสมบรูณ์(เบญจานุเคราะห)์ ต.โพน
แพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27897) 27897 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด -งานพืน้ ประตูหน้าต่าง งานทาสี งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียน
บา้นหนองหล่มหนองเหล่า ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27898) 27898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. -งานพืน้ หน้าต่าง ผนังโรงเรียนบา้นทุง่มณี (คุรุราษฎร์นุกูล) ต.นาเลิง 
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1173

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27899) 27899 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช. 103 อาคารอเนกประสงค์ -งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบา้นต้าแย ต .ม่วง

สามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27900) 27900 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานหลังคา ผนัง ประตู งานพืน้ ทาสี งานเหล็กดัดโรงเรียนม่วง
สามสิบ(อ้านวยปญัญา) ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (27901) 27901 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 104/26 -งานหลังคาโรงเรียนบา้นสงยางดอนไม้คูณ ต .เหล่าบก อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27902) 27902 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ซ -งานหลังคา งานเสาโรงเรียนบา้นผ้ึง(สามัคคี) ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27903) 27903 ปรับปรุงซ่อมแซมสนมเด็กเล่น -งานหลังคาโรงเรียนบา้นสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27904) 27904 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน -งานร้ัว ทาสีโรงเรียนปทมุวิทยากร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 200,000              

 (27905) 27905 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 2/28 -งานพืน้โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภส์มเด็จพระ
เจ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (27906) 27906 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ -งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นทพัไทย ต.แจระแม อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27907) 27907 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ (2หลัง) -งานประตู หน้าต่าง งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนอง
มุก ต.หวัเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27908) 27908 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/26 -งานรางน้้า งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นนาเมือง ต .ไร่น้อย 
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27909) 27909 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (2หลัง) -งานทาสี งานพืน้ ปรับปรุงหอ้งเรียนคอมพวิเตอร์
โรงเรียนบา้นด้ามพร้า ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27910) 27910 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน -งานหลังคา ผนัง พืน้โรงเรียนวัดทา่วังหนิ ต .ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27911) 27911 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26โรงเรียนเมืองอุบล ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (27912) 27912 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงอาหาร -งานทาสี งานตระแกรงตาข่ายล้อมรอบโรงเรียนบา้นหมากมี ่ต .
กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27913) 27913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานพืน้ ประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นค้อกุดลาด ต.กุดลาด อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27914) 27914 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ -งานหลังคาโรงเรียนบา้นทา่สนามชัย ต .หนองบอ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27915) 27915 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 206/2 -งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นปากหว้ยวังนอง ต .
ปทมุ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27916) 27916 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 2/28 -งานทาสี งานลูกกรง เหล็กดัดโรงเรียนบา้นทา่บอ่ ต .แจระแม อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27917) 27917 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร -งานหลังคา งานสีโรงเรียนบา้นขามใหญ่ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 150,000              

 (27918) 27918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ 204/26 -งานฝ้าเพดาน ประตูโรงเรียนบา้นทุง่ขุนใหญ่ ต.หนองขอน อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              



     หนา้ที ่1174

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27919) 27919 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วม 601/26 -งานหลังคา งานพืน้ ประตูโรงเรียนบา้นเค็ง ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี 

จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27920) 27920 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จ.25 -งานพืน้ งานประตู งานทาสี งานหน้าต่าง งานหลังคาโรงเรียนบา้นนามึน ต .ไร่
น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27921) 27921 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม -งานพืน้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช . 102/26 -งานหน้าต่าง ประตู
โรงเรียนบา้นหนองไฮวิทยา ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27922) 27922 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ -งานหลังคา (กันสาด)โรงเรียนบา้นโนนบอ่หวายดินด้า ต.กระโสบ อ.
เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27923) 27923 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หลังที ่1 -งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หลังที ่2 -งาน
ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/29 -งานทาสีโรงเรียนบา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (27924) 27924 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 102/26 -งานหลังคาโรงเรียนบา้นสร้างหมากแข้ง ต .ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27925) 27925 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบจังหวัด -งานผนัง หน้าต่าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ -งานประตู
โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ ์ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27926) 27926 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ -งานร้ัว ประตูโรงเรียนวัดบา้นบาก ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27927) 27927 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/29 -งานาหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นปลาดุก ต.ไร่น้อย อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27928) 27928 ปรับปรุงซ่อแซมอาคารสปช.105/26 งานพืน้ โรงเรียนบา้นชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27929) 27929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ. -งานหลังคา งานหน้าต่าง ประตู บนัไดโรงเรียนประชาสามัคคี ต.ขามใหญ่ อ.

เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (27930) 27930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/29 -งานพืน้  ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นกระโสบ (เพยีร
ประสิทธิ์วิทยา) ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27931) 27931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ -งานทาสีโรงเรียนบา้นดงบงั(อาทรราษฎร์บ้ารุง) ต.หนองบอ่ อ.เมืองอุบลราชธานี
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27932) 27932 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองแก ต .แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27933) 27933 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานพืน้ ประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นนาแก้วประชาสรรค์

 ต.บา้นกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (27934) 27934 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว -งานทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นกอก ต .บา้นกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 150,000              

 (27935) 27935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ -งานพืน้ ผนัง งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร (สร้างเอง) -งานหลังคา 
งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่วารี ต.หวัดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27936) 27936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ -งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นปา่ข่า ต .นาค้าใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (27937) 27937 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ -งานหลังคา งานทาสี  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด -งานพืน้
โรงเรียนบา้นทุง่ ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27938) 27938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ 2หลัง -งานหลังคา พืน้ ผนัง งานทาสีโรงเรียนบา้นธาตุน้อย (สิงห์
ประชาวิทยาคาร) ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27939) 27939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ -งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นดู่น้อย ต .ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              



     หนา้ที ่1175

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27940) 27940 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร -งานพืน้ ผนัง หลังคาโรงเรียนบา้นเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) ต.หวัดอน อ.เขื่องใน 

จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27941) 27941 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานหลังคาโรงเรียนบา้นแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) ต.หวัดอน อ.เขื่อง
ใน จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27942) 27942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 101/26 -งานประตู หน้าต่าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ -งาน
ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโพนสิม(เสมาพทิยา) ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27943) 27943 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองเหล่า(ราษฎร์บ้ารุงวิทยาคาร) ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (27944) 27944 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 102/2550 -งานพืน้โรงเรียนบา้นยางขี้นก ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (27945) 27945 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(อาคารบาร์นิค)และอาคารเอนกประสงค์ (สปช. 202/26) -งานพืน้ ประตูโรงเรียน
บา้นโนนจานหนองแสง ต.ทา่ไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27946) 27946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ -งานประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นโพนเมือง(สุกวิทยา) ต.หนองเหล่า อ.เขื่อง
ใน จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27947) 27947 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บ้าเพญ็พทิยาคาร) ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (27948) 27948 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นค้าสมอ (ศรีศึกษา) 

ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27949) 27949 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ 002 - งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นเค็งนาดี ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27950) 27950 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นบตุร ต .แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27951) 27951 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วมแบบ 601/26 -งานพืน้ ประตู หลังคา งานทาสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บา้นจาน

เขื่องนามัง่) ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27952) 27952 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ -งานหลังคา  ทาสีร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองหา้งหนองกวาง ต .ศรีสุข อ.เขื่อง
ใน จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27953) 27953 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด -งานพืน้ หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นค้าหมีหนองข่า ต.หนองเหล่า 
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27954) 27954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 101/26 -งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาผาย ต .โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (27955) 27955 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ -งานพืน้โรงเรียนบา้นศรีบวั ต .สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27956) 27956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ -งานผนังโรงเรียนบา้นทนั ต .ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27957) 27957 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบา้นกุดกะเสียน ต .เขื่องใน อ.เขื่อง

ใน จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (27958) 27958 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/26 -หอ้งคอมพวิเตอร์ -หอ้งวิทยาศาสตร์  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ป.1 ซ -งานทาสี ระบบไฟฟา้โรงเรียนบา้นทุง่ใหญ่ ต.บา้นไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27959) 27959 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จว.24 -งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่ค้อ ต.ทา่ไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27960) 27960 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ -งานทาสีโรงเรียนบา้นพบั ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27961) 27961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด -งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) ต.หวัดอน อ.เขื่องใน 

จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27962) 27962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง -งานทาสีโรงเรียนบา้นก่อ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27963) 27963 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบชาวบา้น -งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนใหญ่(โอภาสพทิยาคาร) ต.ก่อเอ้ อ.

เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
100,000              



     หนา้ที ่1176

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27964) 27964 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ -งานพืน้ ประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบา้นแดงหม้อ ต .แดงหม้อ อ.เขื่องใน 

จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (27965) 27965 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 -งานพืน้ ประตู ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช . 
102(สร้างเอง) - งานพืน้ ประตูโรงเรียนบา้นทา่ศาลา ต .ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27966) 27966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานพืน้โรงเรียนบา้นนาค้าใหญ่(ราษฎร์บริบาล) ต.นาค้าใหญ่ อ.
เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27967) 27967 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานพืน้โรงเรียนศรีศึกษา ต.หวัดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27968) 27968 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช. 102/26 -งานพืน้ ผนัง หลังคา ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองฮีหนอง

แคน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27969) 27969 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/26โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27970) 27970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นหนองหล่มหนองเซือมใต้ ต .สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27971) 27971 ปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้้า ระยะทาง 100 เมตรโรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (27972) 27972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.102/26 และอาคารรียนแบบจังหวัด งานทาสี งานพืน้โรงเรียนบา้นยางโยภาพ ต .
ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27973) 27973 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานสี อาคาร 102/29 งาน ฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นหนอง
จ้านัก ต.หวัเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27974) 27974 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงาน งานลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นหนองแฝกยางเครือ ต .ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27975) 27975 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นนาเมือง ต .นาแวง อ.
เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27976) 27976 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นเกษม ต .เกษม อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (27977) 27977 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วมแบบ สปช.601 งานพืน้ งานสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นนาพนิ ต .นาพนิ อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (27978) 27978 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานทาสีงานประตู  งานพืน้โรงเรียนบา้นเปา้(รัฐราษฎร์บ้ารุง) 
ต.ไขยณรงค์ อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27979) 27979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้โรงเรียนบา้นทม ต.บา้นแดง อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27980) 27980 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นค้ามณี ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 150,000              

 (27981) 27981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบา้นร่องข่า ต.โนนกุง อ.ตระการ
พชืผล จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27982) 27982 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบา้นนานางวาน ต .ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27983) 27983 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานพืน้โรงเรียนบา้นแสนอุดม ต .หนองทนัน้้า อ.กุดข้าวปุน้ จ.

อุบลราชธานี
100,000              

 (27984) 27984 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นแก้งอะฮวน ต .ทา่หลวง อ.ตระการพชืผล 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27985) 27985 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้โรงเรียนบา้นกุดยาลวน ต .กุดยาลวน อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1177

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (27986) 27986 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26  งานผนัง งานฝ้า-เพดาน งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบา้นปา่ต้ิว

 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27987) 27987 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้, อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ งานพืน้โรงเรียน
บา้นโนนกุง ต.โนนกุง อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (27988) 27988 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27989) 27989 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองนกทา ต .หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (27990) 27990 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้โรงเรียนบา้นตาดแต้ ต .ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27991) 27991 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นไทรงาม ต .กองโพน อ.นาตาล จ.

อุบลราชธานี
150,000              

 (27992) 27992 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นตุ ต .กาบนิ อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี 150,000              

 (27993) 27993 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนบา้นกุศกร ต .กุศกร อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (27994) 27994 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ (หลังที ่2) งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นเซเปด็ ต.เซเปด็ อ.ตระการ

พชืผล จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (27995) 27995 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบจังหวัด งานหลังคาโรงเรียนบา้นเวียง (ตุอุปถัมภ)์ ต.กระเดียน อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27996) 27996 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองหว้า ต .โนนสวาง อ.กุด
ข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (27997) 27997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้า-เพดาน งานผนังโรงเรียนบา้นสารภ ีต .สารภ ีอ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27998) 27998 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานพืน้โรงเรียนบา้นนากลาง ต .นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (27999) 27999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้า-เพดาน งานผนังโรงเรียนบา้นสารภี(สาขาหนองผักแว่น) ต.สารภ ีอ.โพธิ์ไทร

 จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28000) 28000 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบา้นกะเตียด ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28001) 28001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด งานพืน้โรงเรียนบา้นนาตาหมุด ต .ขามเปีย้ อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28002) 28002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นพงัเคน ต .พงัเคน อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28003) 28003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานฝ้า-เพดาน งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นนาคิแลน ต.
ขามเปีย้ อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28004) 28004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นม่วงใหญ่ ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28005) 28005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานพืน้ , อาคารเรียนแบบ จ.24 งานพืน้โรงเรียนบา้นนาจ่าย ต.หว้ยฝ้าย
พฒันา อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28006) 28006 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้โรงเรียนบา้นแพง ต .ค้าเจริญ อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28007) 28007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานโครงสร้าง งานหลังคา งานพืน้ งานทาสี งานประตู -หน้าต่าง
โรงเรียนบา้นแก้งเหนือ ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

150,000              



     หนา้ที ่1178

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28008) 28008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นโปง่น้อย ต .คอนสาย อ.ตระการพชืผล จ.

อุบลราชธานี
100,000              

 (28009) 28009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาง้ิว(ประชาสามัคคี) ต.เปา้ อ.ตระการพชืผล 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28010) 28010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.ซ1 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นดอนหมูวิทยา ต.ขามเปีย้ อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28011) 28011 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด 2525 งานหลังคา งานประตูโรงเรียนบา้นนาหว้าใต้ ต.ส้าโรง อ.โพธิ์
ไทร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28012) 28012 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/25 งานฝ้า-เพดาน งานหลังคา, ส้วม แบบ สปช.601/2526 งาน
หลังคาโรงเรียนบา้นฮี ต.ค้าเจริญ อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28013) 28013 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนเกษมบา้นนาค้า ต .เกษม อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28014) 28014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นนาเด่ือ ต .เซเปด็ อ.ตระการพชืผล
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28015) 28015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นลุมพกุ ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28016) 28016 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบา้นค้าแคน ต .ถ้า้แข้ อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28017) 28017 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด งาน งานหลังคา  งานหน้าต่าง งานผนัง งานฝ้า -เพดาน งานพืน้โรงเรียนบา้นนาไฮ
(มิตรภาพที ่145) ต.ตระการ-พนา อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28018) 28018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นปากหว้ยม่วง ต .เหล่างาม อ.
โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28019) 28019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานประตู งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นไพรสวรรค์ ต .
สารภ ีอ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28020) 28020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด 25 งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนิหอ่ม ต .สารภ ีอ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28021) 28021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นฟา้หว่น ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุน้ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28022) 28022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนัง งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนหมู ต .ตระการ อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28023) 28023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นดอนทบัช้าง ต .ขุหลุ อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28024) 28024 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานฝ้า-เพดาน งานประตูโรงเรียนบา้นกาบนิ ต.ข้าวปุน้ - นาไฮ
 อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28025) 28025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นนาตาลใต้ ต.นาตาล อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28026) 28026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานประตูโรงเรียนบา้นถ้า้แข้ ต .ถ้า้แข้ อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28027) 28027 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นถ้า้แข้(สาขาบา๋หอย) ต.ถ้า้แข้ อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28028) 28028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานพืน้ งานพืน้ งานผนัง งานทาสี

โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่ ต.หนองทนัน้้า อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
100,000              



     หนา้ที ่1179

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28029) 28029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นนาขาม ต .ส้าโรง อ.

โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28030) 28030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง งานพืน้โรงเรียนบา้นทา่หลวง ต .ทา่หลวง อ.ตระการพชืผล 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28031) 28031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้ งานประตู-หน้าต่าง โรงเรียนบา้นน้้าค้า ต.นาสะไม อ.ตระการ
พชืผล จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28032) 28032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นนาหว้าเหนือ ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28033) 28033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานฝ้า-เพดาน, ทาสีร้ัวโรงเรียนบา้นสร้างโพน ต.คอนสาย อ.ตระการ
พชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28034) 28034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้, อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้น
ค้ากลาง ต.สารภ ีอ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28035) 28035 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบา้นเลาะ ต .โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28036) 28036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานพืน้, อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานพืน้ งาน

หน้าต่าง, อาคารเรียนแบบจังหวัด งานพืน้, อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นนาแมด ต .แก้ง
เหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28037) 28037 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นแก้งลิง ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุน้ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28038) 28038 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบา้นไชยชนะ ต .โนนสวาง อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28039) 28039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/45 งานพืน้, อาคารหอ้งสมุดแบบสร้างเอง งานพืน้โรงเรียนบา้นนา

ชุมใต้ ต.หวันา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28040) 28040 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด งานหลังคา งานฝ้า-เพดานโรงเรียนเสาวนิต(บา้นวังแฮ) ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร 
จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28041) 28041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นด่านหม่วน ต .พงัเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28042) 28042 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบา้นกองโพน ต .กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 150,000              

 (28043) 28043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด 017 งานพืน้ , ร้ัวโรงเรียน , ระบบสุขาภบิาลโรงเรียนบา้นโคกน้อย ต .
โคกจาน อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28044) 28044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอสมุด งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบา้นม่วงเฒ่า ต .หวันา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28045) 28045 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน แบบ สปช102/26 และ แบบ ป1ซ งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองเอาะ ต .เกษม อ.

ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28046) 28046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หลัง งานหลังคาโรงเรียนตระการพชืผล ต .ตระการ
พชืผล อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28047) 28047 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคา งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นกุดกลอย ต .โนนสวาง อ.กุด
ข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28048) 28048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนส้าราญ ต .เปา้ อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28049) 28049 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด งานฝ้า-เพดา ,  อาคารประกอบแบบสร้างเอง(หอ้งครัว) งานผนัง, ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนโรงเรียนบา้นไหล่ธาตุ ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28050) 28050 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งคอมพวิเตอร์ งานประตู-หน้าต่าง งานไฟฟา้โรงเรียนบา้นโนนขุมค้า ต.พงัเคน อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1180

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28051) 28051 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ฟตุบาททางเดิน ระบบสุขภบิาล ภมูิทศัน์โรงเรียนบา้นเอ็นอ้า ต .ตระการ อ.

ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28052) 28052 ปรับปรุงซ่อมลานอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นบุง่วิทยา ต .นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28053) 28053 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งวิทยาศาสตร์ งานพืน้ , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนตูม ต .พงั

เคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28054) 28054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานผนัง งานบนัไดโรงเรียนชุมชนบา้นเจียด ต .เจียด อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28055) 28055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานประตู งานผนังโรงเรียนบา้นพอก ต .เปา้ อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28056) 28056 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน, บา้นพกัครูโรงเรียนบา้นนายูง ต .หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28057) 28057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นดงไม้งาม ต .ไหล่ทุง่ อ.ตระการพชืผล 

จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28058) 28058 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน งานผิวพืน้ถนนโรงเรียนบา้นเสาธงใหญ่ ต .ตระการพชืผล อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28059) 28059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบา้นบาก ต .หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28060) 28060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ งานฝ้าโรงเรียนบา้นตากแดด ต .ตากแดด อ.ตระการ

พชืผล จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28061) 28061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานบนัได งานประตุ งานฝ้าผนังโรงเรียนบา้นดอนจิก ต .นาพนิ อ.ตระการพชืผล 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28062) 28062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต .หนองผือ อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28063) 28063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคา งานประตู-หน้าต่าง งานผนัง งานฝ้า โรงเรียนบา้นนาทราย
 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28064) 28064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานหลังคาโรงเรียนบา้นเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) ต.ทา่หลวง อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28065) 28065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยท ีต .ถ้า้แข้ อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28066) 28066 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช 601/26โรงเรียนบา้นเขือง ต.หนองเต่า อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28067) 28067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ งานบนัได งานพืน้โรงเรียนบา้นสองคอน ต . อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28068) 28068 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด งานประตู-หน้าต่าง งานสีโรงเรียนบา้นนานวน ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28069) 28069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองเต่าเพชรเจริญ ต .พงัเคน อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28070) 28070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 312สามัญ งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นโหมน ต .นาพนิ อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28071) 28071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานโครงสร้าง งานพืน้โรงเรียนบา้นนาดอกไม้ ต .หว้ยฝ้ายพฒันา อ.ตระการพชืผล 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28072) 28072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 104/26 งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นด่านฮัง ต.พงัเคน อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28073) 28073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคา งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) ต.
ขามปอ้ม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1181

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28074) 28074 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์คอนกรีต งานพืน้โรงเรียนบา้นแก้งหลักด่าน ต .หนองผือ อ.เขมราฐ จ.

อุบลราชธานี
100,000              

 (28075) 28075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาหว้ยแดง ต .โนนกุง อ.ตระการ
พชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28076) 28076 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู แบบองค์การ  งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบา้นกะลึง ต.สารภ ีอ.โพธิ์ไทร จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28077) 28077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาส้มมอ ต.ทา่หลวง อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28078) 28078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นจอมปลวกสูงสร้างกุง ต .สองคอน อ.
โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28079) 28079 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นดอนชาด ต .สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28080) 28080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นโสกชัน ต.สารภ ีอ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 150,000              

 (28081) 28081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบา้นพะลอง ต.สารถี อ.โพธิ์ไทร จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28082) 28082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.
โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28083) 28083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นคึม ต .กุดยาลวน อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28084) 28084 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบา้นขามเปีย้ ต .ขามเปีย้ อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28085) 28085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นโปร่ง ต .สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28086) 28086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/29 งานหลังคา งานโครงสร้าง งานพืน้โรงเรียนบา้นค้า
หาด ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28087) 28087 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวมาตรฐานแบบลวดหนาม9เส้นโรงเรียนบา้นศรีสุข ต.กุศกร อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28088) 28088 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานผนัง งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นบอ่หนิ ต.ไหล่ทุง่ อ.ตระการ
พชืผล จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28089) 28089 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบ สปช .105/29 งานสีโรงเรียนผอบ ณ นคร 1 ต.ส้าโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 150,000              

 (28090) 28090 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นโพนเมือง ต.ตระการ อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28091) 28091 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานโครงสร้างหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นสะพอื ต .สะพอื อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28092) 28092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนบา้นโคกจาน ต .โคกจาน อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28093) 28093 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสร้างเอง งานพืน้ , ปรับปรุงถนนคอนกรีต งานพืน้ผิวโรงเรียนบา้นแอมเจริญ 
ต.โคกจาน อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28094) 28094 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ แบบสร้างเอง งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนน้้าค้าพทิยา ต .โนนกุง อ.ตระการ
พชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1182

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28095) 28095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/29 งานฝ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่าง งานผนังโรงเรียน

บา้นหนองบัว่ ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28096) 28096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบา้นหนองผือ ต .หนองผือ อ.
เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28097) 28097 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานผนังโรงเรียนบา้นสงยาง ต .สระพอื อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28098) 28098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานโครงสร้าง งานพืน้โรงเรียนบา้นลาดสมดี ต .กุศกร อ.ตระการพชืผล
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28099) 28099 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนเย็นใต้ ต .โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28100) 28100 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยฝ้าย ต .หว้ยฝ้ายพฒันา อ.ตระการพชืผล 

จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28101) 28101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานโครงสร้าง งานผนัง งานประตู งานพืน้งานสีโรงเรียนบา้นนาหนิโหง่น 
ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28102) 28102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานสีโรงเรียนชุมชนบา้นทา่บอ่แบง ต .ขามเปีย้ อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28103) 28103 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานสีโรงเรียนบญุจิราธร ต.ส้าโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 150,000              

 (28104) 28104 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบา้นค้าไหล ต .ค้าเจริญ อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28105) 28105 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานผนัง งานฝ้าโรงเรียนบา้นโปง่เปา้ ต .เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28106) 28106 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์คอนกรีต งานพืน้โรงเรียนบา้นพนมดี ต .หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28107) 28107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ สปช .104/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นส้าโรง ต.ส้าโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28108) 28108 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.10226 งานโครงสร้างหลังคา งานพืน้ , ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนในเอื้อต่อการเรียนรู้ พระพทุธรูปหน้าเสาธงชาติ งานพืน้โรงเรียนบา้นโปง่เปา้สาขาบา้นค้าจ้าว ต .เหล่า
งาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28109) 28109 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด2554 งานโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบา้นดอนหมากมาย (ราษฎร์
สามัคคีวิทยา) ต.ค้าเจริญ อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28110) 28110 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานฝ้า งานพืน้โรงเรียนบา้นดงตาหวัง ต .เหล่างาม อ.
โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28111) 28111 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบจังหวัด งานหลังคา งานพืน้ทางเทา้โรงเรียนบา้นดอนใหญ่ ต .ขุหลุ อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28112) 28112 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู งานหลังคา งานสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอนก่อ ต .หว้ยฝ้ายพฒันา อ.ตระการ
พชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28113) 28113 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นกาจับ ต .กุดยาลวน อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28114) 28114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอนกะทอด ต .ม่วงใหญ่ อ.
โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1183

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28115) 28115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานหลังคา , แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นค้าสมิง 

ต.เกษม อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28116) 28116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ งานฝ้าเพดาน , อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานฝ้า
เพดาน งานสีโรงเรียนบา้นแข็งขยัน ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28117) 28117 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นนาค้าวิทยา ต.คอนสาย อ.ตระการพชืผล 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28118) 28118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานฝาผนังโรงเรียนบา้นดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) ต.คอนสาย อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28119) 28119 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นสมบรูณ์ ต .นาสะไม อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28120) 28120 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานพืน้ถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นแหลไหล่ ต .หนองเต่า อ.ตระการพชืผล 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28121) 28121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นปา่ข่า ต. ูหนองสิม อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28122) 28122 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้โรงเรียนบา้นนาง้ิว ต .สะพอื อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28123) 28123 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน งานส้วมมาตรฐานแบบโปร่งฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต .โคกจาน

 อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28124) 28124 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบา้นไหล่สูง ต.ไหล่สูง อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28125) 28125 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานประตู -หน้าต่าง งานสีโรงเรียนบา้นตระการ ต.
ตระการ อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28126) 28126 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู แบบ 301/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่าง งานบนัได งาน
สุขภณัฑ์และอุปกรณ์หอ้งน้้า-ส้วม งานเดินทอ่ งานไฟฟา้โรงเรียนตชด.ปง่คอม ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28127) 28127 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานพืน้โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น ต.ส้าโรง อ.โพธิ์ไทร
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28128) 28128 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบา้นไหล่ทุง่ ต .ไหล่ทุง่ อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28129) 28129 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน งานพืน้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองเต่า ต .หนองเต่า อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28130) 28130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู-หน้าต่าง , อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26
 งานพืน้โรงเรียนบา้นอีเต่ิง ต.หวันา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28131) 28131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด งานหลังคาโรงเรียนขามเปีย้บา้นศรีสุข ต .ขามเปีย้ อ.ตระการพชืผล 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28132) 28132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบา้นนาพะเนียงออ ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28133) 28133 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนสูง ต .หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28134) 28134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นแก้งใต้ ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.

อุบลราชธานี
100,000              

 (28135) 28135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงอาหาร งานประตู-หน้าต่าง งานหลังคา งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบา้นไผ่
ล้อม ต.ตากแดด อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1184

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28136) 28136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นหนองแดง ต .นาสะไม อ.ตระการพชืผล จ.

อุบลราชธานี
150,000              

 (28137) 28137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป.1ซ งานหลังคา งานพืน้โรงเรียนชุมชนบา้นขามปอ้ม ต .ขามปอ้ม อ.เขมราฐ
 จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28138) 28138 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นนาแวง ต .นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28139) 28139 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน งานพืน้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโคกก่องวังนอง ต .ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.

อุบลราชธานี
100,000              

 (28140) 28140 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกเลาะ(มิตรภาพที ่159) ต.
ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28141) 28141 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองหลวง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28142) 28142 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ จ้านวน 2 หลัง งานพืน้โรงเรียนบา้นโพนแพง ต.พะลาน อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28143) 28143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานฝ้า-เพดาน งานพืน้โรงเรียนบา้นกระเดียน ต.กระเดียน อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28144) 28144 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบา้นค้าแม่มุย่ ต .โนนสวาง อ.กุด
ข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28145) 28145 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นโนนสวาง ต.โนนสวาง อ.กุด
ข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28146) 28146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้โรงเรียนบา้นดอนงัว ต .ไหล่ทุง่ อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 150,000              

 (28147) 28147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004 งานพืน้ งานผนัง, อาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้โรงเรียนบา้นบก ต .พะ
ลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28148) 28148 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้, อาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้, อาคารเรียนแบบ 
สปช.103/26 งานพืน้โรงเรียนบา้นค้อ ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28149) 28149 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานโครงสร้าง งานหลังคา ปรับพืน้โรงเรียนบา้นคันพะลาน ต .
นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28150) 28150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/28 งานพืน้ งานผนัง งานหลังคาโรงเรียนบา้นปา่ข่า ต .กาบนิ อ.กุด
ข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28151) 28151 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคากันสาด งานพืน้โรงเรียนบา้นปากแซง ต .พะลาน อ.
นาตาล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28152) 28152 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบจังหวัด งานพืน้ งานประตู , ส้วมแบบ สปช.601/26 ส้วมแบบ สปช.
604/45 งานประตูโรงเรียนบา้นนาชุม ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28153) 28153 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบา้นทรายพลู ต .ขามปอ้ม อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28154) 28154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบา้นขุมค้า ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28155) 28155 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคากันสาด งานพืน้โรงเรียนบา้นเหนือเขมราฐ ต .
เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28156) 28156 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบา้นดงบงั ต .โนนสวาง อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี 100,000              



     หนา้ที ่1185

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28157) 28157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  งานหลังคา บา้นหน้าต่าง งานพืน้โรงเรียนบา้นบุง่ซวยหว้ยยาง ต .

เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28158) 28158 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง งานทาสี งานประตูโรงเรียนบา้นโบกม่วง ต .นาแวง อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28159) 28159 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียนแบบ ป .1ซ งานผนัง งานบนัได งานทาสีโรงเรียนบา้นนาสนาม ต .เขมราฐ อ.
เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28160) 28160 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้, ส้วมแบบ 605/26  งานสุขภณัฑ์, อาคารเรียนแบบ 
สปช.105/29 งานหน้าต่าง, อาคารแบบสร้างเอง งานฝ้า-เพดาน งานหน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนหนิแร่ ต .หนอง
ทนัน้้า อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28161) 28161 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาขนัน ต .แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28162) 28162 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาตาลเหนือ ต .ขามปอ้ม อ.เขมราฐ
 จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28163) 28163 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นไทรย้อย ต .เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28164) 28164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ  งานหลังคา งานฝ้า-เพดาน งานพืน้ เสาโรงเรียนบา้นอูบมุงแก้งเกล้ียง 
ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28165) 28165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นลาดหญ้าคา ต .นาแวง อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28166) 28166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด งานฝ้า-เพดาน งานหลังคา งานทาสี  งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนตชด.ทองพนู
พทิยา ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28167) 28167 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานหลังคา งานผนัง งานพืน้โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .
ตระการ-เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28168) 28168 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบา้นนาหว้า ต.กระเดียน อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28169) 28169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นกึ่งพทุธกาล ต .เกษม อ.ตระการ
พชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28170) 28170 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) งานหลังคาโรงเรียนบา้นพะไล ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28171) 28171 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานฝ้า-เพดานโรงเรียนบา้นคอนสาย ต.คอนสาย อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28172) 28172 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ  สปช .202 งานหลังคาโรงเรียนบา้นแดง(บญุเสริมอุทศิ) ต.บา้นแดง 
อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28173) 28173 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นเล้า ต .บา้นแดง อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28174) 28174 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วมแบบ สปช.601/26 จ้านวน 2 หลัง งานหลังคาโรงเรียนบา้นดอน ต.หว้ยฝ้ายพฒันา อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28175) 28175 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นค้าข่า ต .ไหล่ทุง่ อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28176) 28176 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองกุงดอนตาเขสามัคคี ต .แก่งเค็ง
 อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1186

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28177) 28177 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน บา้นพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นแก่งเค็ง ต .แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุน้ จ.

อุบลราชธานี
150,000              

 (28178) 28178 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นตาดโตน ต .แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุน้ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28179) 28179 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบา้นน้้าเกล้ียง ต .ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28180) 28180 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนหอม ต .ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28181) 28181 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นบกหนองทนัน้้า ต .หนองทนัน้้า อ.
กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28182) 28182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นศรีสมบรูณ์แหลมทอง ต .หนองทนั
น้้า อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28183) 28183 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/21 งานพืน้ งานประตู งานสุขภณัฑ์ งานทาสี งานหลังคา งานสุขาภบิาล
โรงเรียนชุมชนบา้นข้าวปุน้(ศาสนานุเคราะห์) ต.ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28184) 28184 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหนองฟานยืน ต .เหล่างาม อ.โพธิ์
ไทร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28185) 28185 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นเหมือดแอ่แก้งไฮ ต .นาตาล อ.นา
ตาล จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28186) 28186 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นนาม่วง ต .นาตาล อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28187) 28187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้โรงเรียนบา้นพะลาน ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28188) 28188 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบา้นโนนสูง ต .ถ้า้แข้ อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28189) 28189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 บา้นพืน้โรงเรียนบา้นดอนตะมุน ต.ขามเปีย้ อ.ตระการพชืผล 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28190) 28190 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบจังหวัด งานพืน้ งานผนังลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นบงึหอม ต .หนองผือ 
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28191) 28191 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004 งานทาสีโรงเรียนเขมราฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28192) 28192 ปรับสภาพแวดล้อม บริเวณส้านักงาน งานพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบระบายน้้าโรงเรียนสพป .อุบลราชธานี 

เขต 2 ต.ถนนตระการ - พนา อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี
300,000              

 (28193) 28193 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รัว และอื่น ๆ
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
เปล่ียนเสาโครงหลังคา เปล่ียนหลังคา ท้าร้ัว เปล่ียนเสาร้ัว ปรับพืน้โรงเรียนบา้นไร่ใต้ ต.ไร่ใต้ อ.พบิลูมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28194) 28194 ปรับปรุงโรงอาหาร(แบบสร้างเอง) 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 101/26
ปรับปรุงกันสาดโรงเรียนบา้นนาคอ ต.หนามแทง่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28195) 28195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ ป.1ว ทาสีภายนอก ภายใน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบจังหวัด 24/1 ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบา้นปากโดม ต .โพธิ์ไทร อ.พบิลูมัง
สาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1187

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28196) 28196 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

-ติดต้ังกรอบหน้าต่างอลูมิเนียม
-ติดต้ังกระจกสีชา
-ทาสีภายใน-นอก
-ติดต้ังกรอบประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจกสีชาโรงเรียนบา้นนาเลิน ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28197) 28197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 104/26 
-เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นค้าเขื่อนแก้ว ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28198) 28198 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ
-เปล่ียนฝ้าเพดาน
-เปล่ียนบานประตูหน้าต่าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26 
-เปล่ียนฝ้าเพดาน/งานล้ือถอนโรงเรียนบา้นโนนม่วง ต.กุดชมภ ูอ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28199) 28199 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู
-เปล่ียนหลังคา
-เปล่ียนบา้นประตูหน้าต่าง 
-เปล่ียนไม้ฝาผนัง
-ปกูระเบือ้ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 406/26
-ปกูระเบือ้งโรงเรียนพบิลูมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) หน่วยเบกิ ต.พบิลู อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28200) 28200 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
-ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนจิก ต.ฝางค้า อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28201) 28201 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รัว และอื่น ๆ
-ปรับปรุงซ่อมแซมปา้ยหน้าโรงเรียน/ทาสีโรงเรียนบา้นปากบุง่ ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28202) 28202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 202/26
-ติดต้ังกรอบหน้าต่างอลูมิเนียม
-ติดต้ังกระจกสีชา
-ทาสีภายใน-นอก
-ติดต้ังกรอบประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจกสีชา
-ติดต้ังผนังโรงเรียนบา้นแหลมทอง ต .โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28203) 28203 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน
-เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นนาคาย ต .นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28204) 28204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
-ติดต้ังฝ้าเพดานภายใน-นอกหอประชุมโรงเรียนบา้นโดมประดิษฐ์ ต.โนนกลาง อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28205) 28205 ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ
-เปล่ียนไม้ผนังหอ้งสมุด
-เปล่ียนบานประตู/หน้าต่างโรงเรียนบา้นปา่กุงน้อย ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28206) 28206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 
-ปพูืน้กระเบือ้ง
-เปล่ียนหลังคาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1188

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28207) 28207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 

-เปล่ียนพืน้เปน็ไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นหนองคูณ ต.บา้นแขม อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28208) 28208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนบา้นโคกเทีย่ง ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28209) 28209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ

-เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดรอน
-ปกูระเบือ้งอาคารชั้นล่างโรงเรียนบา้นแก่งดูกใส ต .โนนกาหลง อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28210) 28210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ
-ติดต้ังฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองชาด ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28211) 28211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ
-เปล่ียนบานหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง 36 บาน
-เปล่ียนประตูบา้นถึบไม้เนือ้แข็ง 6 บาน
อาคารแบบจังหวัด
-เปล่ียนหน้าต่างไม้เนือ่แข็ง 80 บาน
-เปล่ียนประตูบา้นถึบไม้เนือ้แข็ง 12 บานโรงเรียนบา้นดอนก่อ ต.อ่างศิลา อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28212) 28212 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ
-เปล่ียนเสาอาคารจากไม้เปน็เหล็กกลวง 4 เหล่ียมจตุรัส
-เปล่ียนไม้ปพูืน้จากปาร์เก้เปน็ไม้เนือ้แข็ง 69 ตรม.โรงเรียนบา้นโนนข่าโนนยาง ต.โฑธิ์ศรี อ.พบิลูมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28213) 28213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
-เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองขุ่น ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28214) 28214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
-ปพูืน้กระเบือ้งโรงอาหาร
-ทาสีผนังโรงอาหาร
-ก่อ ฉาบพนังโรงอาหาร
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 104/26 
-ปพูืน้กระเบือ้งหลังหอ้งเรียนชั้นบน-ล่างโรงเรียนบา้นหนองหอย ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28215) 28215 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ
-เปล่ียนบานประตูไม้อัดโรงเรียนบา้นนาแค ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28216) 28216 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26 หลังที ่1
เปล่ียนหลังคา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26 หลังที ่2
เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นดงดิบ ต.หว้ยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28217) 28217 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รัว และอื่น ๆ
ซ่อมร้ัว ติดต้ัง่ตะแกลงร้ัว ติดต้ังประตูเหล็กหน้าโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองโน ต.ส้าโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28218) 28218 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29
ต่อเติมหอ้งเรียนชั้นล่าง 1 หอ้งโรงเรียนบา้นกุดก่วยโนนเจริญ ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28219) 28219 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 ทาสีอาคาร ปรับปรุงหอ้งพกัครู ปรับปรุงอาคารเรียนบริจาค ทาสี
อาคารเอนกประสงค์ ทาสีโรงเรียนบา้นตามุย ต.หว้ยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1189

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28220) 28220 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษ

ปรับปรุงอาคารแบบสร้างเอง(หอ้งคะหกรรม) เปล่ียนหลังคาเหล็กรีลอน เปล่ียนคลอบมุม เปล่ียนไม้เชิงชาย
โรงเรียนบา้นภมูะหร่ี ต.ดอนจิก อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28221) 28221 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 102/26 เปล่ียนหลังคาแผ่น่เหล็กรีดลอน ครอบมุมโรงเรียนบา้นโนนกาหลง ต.
โนนกาหลง อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28222) 28222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ ปพูืน้กระเบือ้ง ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นนางาม (ผลแก้วอุปถัมภ)์ ต.โพธิ์
ไทร อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28223) 28223 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีนย่แบบจังหวัด 24 ต่อเติมกันสาด เทพืน้คอนกรีต ติดต้ังหลังหาแผ่นเหล็กรีดลอน
โรงเรียนบา้นบะไห ต.หว้ยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28224) 28224 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ เปล่ียนบนัใด เปล่ียนพืน้ไม้ เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กลอน
โรงเรียนบา้นส้าโรง ต.ส้าโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28225) 28225 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ ปพูืน้กระเบือ้ง ติดต้ังช่องตาข่ายโรงเรียนบา้นวังแคน ต .โพธิ์ไทร อ.พบิลูมัง
สาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28226) 28226 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 ทาสีโรงเรียนบา้นหว้ยเด่ือ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28227) 28227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนไม้ฝาผนัง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเอือดใหญ่ ต .

เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28228) 28228 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รัว และอื่น ๆโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต .หนองบวัฮี อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28229) 28229 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รัว และอื่น ๆโรงเรียนบา้นไฮหย่อง ต .ค้าหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28230) 28230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26 ทาสี

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบจังหวัด เปล่ียนพืน้ไม้วางตรง ทาสีโรงเรียนบา้นโชคอ้านวย ต .กุดชมภ ูอ.พบิลูมังสา
หาร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28231) 28231 อาคารเรียน สปช.102/26  เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นหนามแทง่ ต.หนามแทง่ อ.
ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28232) 28232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 เปล่ียนรางน้้าฝน ทาสี เปล่ียนบานประตู เปล่ียนบานหน้าต่าง
โรงเรียนบา้นสระค้า ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28233) 28233 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นอ่างหนิน้อย ต .บา้นแขม อ.พบิลูมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28234) 28234 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ 312 ปพูืน้กระเบือ้ง 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 ปพูืน้กระเบือ้ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นอ่างหนิ (เพยีรพทิยาคาร) ต.อ่างศิลา อ.
พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28235) 28235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ทาสี เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นดอนขวาง
 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28236) 28236 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ  ติดต้ังประตูเหล็กดัดโรงเรียนบา้นค้า
ไหล ต.ค้าไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28237) 28237 ปรับปรุงสนามฟตุบอล   ถมดินปรับระดับ ปลูกหญ้า เทคานกั้นดินไหลโรงเรียนบา้นหว้ยสะคาม ต .โขงเจียม อ.
โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28238) 28238 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  ติดต้ังฝ้าเพดาน  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้น
โนน ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1190

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28239) 28239 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ  เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก  ปพูืน้กระเบือ้เคลือบโรงเรียนบา้นค้าบง ต .

สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28240) 28240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นสงยาง ต .สงยาง อ.ศรีเมือง
ใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28241) 28241 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนพืน้ไม้เข้าร้ิม  เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้น
ม่วงฮี ต.ดอนจิก อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28242) 28242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็ดรีดลอนโรงเรียนบา้นหนองผักแพว ต.ลาดควาย
 อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28243) 28243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด  เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นหนองบวัฮี ต .หนองบวัฮี อ.
พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28244) 28244 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด  เปล่ียนหลังคา  เปล่ียนพืน้โรงเรียนบา้นบวัทอง ต .หนองบวัฮี อ.พบิลูมังสาหาร
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28245) 28245 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนบา้นเม็ก ต.หนองบวัฮี อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28246) 28246 ปรับปรุงภมูิทศัน์เสาธง เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโนนยานาง ต .หนองบวัฮี อ.พบิลูมังสาหาร จ.

อุบลราชธานี
150,000              

 (28247) 28247 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  ฉาบผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นดอนงัว ต .หนองบวัฮี อ.พบิลูมังสาหาร 
จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28248) 28248 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบสร้างเอง ถมดินปรับระดับ เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ -
โรงเรียนบา้นเหล่าอินทร์แปลง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28249) 28249 ปรับปรุงซ่อมแซมถอนคอนกรีตโรงเรียนบา้นศรีเมืองใหม่ ต .นาค้า อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28250) 28250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ  เปล่ียนหลังคาสังแผ่นเหล้กรีดลอนโรงเรียนบา้นสร้างแก้ว ต.โพธิ์ไทร 

อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28251) 28251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 102/29  ติดต้ังเหล็กัดประตู หน้าต่าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 102/26  ติดต้ังเหล็กัดประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นพลาญชัย ต.โนนก่อ อ.สิ
รินธร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28252) 28252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ถมดิยปรับระดับ เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก ติดต้ังประตูเหล็กม้วน เปล่ียน
กระเบือ้งหลังคา เปล่ียนครอบสัน ติดต้ังฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต .ดอนจิก อ.พบิลูมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28253) 28253 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองแสงใหญ่ ต .หนองแสง
ใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28254) 28254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ เปล่ียนหลังคา  อาคารโรงอาหาร  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ติดต้ังช่องตา
ข่ายโรงเรียนบา้นโนนกุง ต.นาค้า อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28255) 28255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสี ปพูืน้ตัวหนอนโรงเรียนบา้นหุง่
หลวง ต.หนามแทง่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28256) 28256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ เปล่ียนไม้ฝ้าผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นค้าผ่าน ต.ระเว อ.พบิลูมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28257) 28257 ปรับปรุงซ่อมแซม แบบ ป.1ซ เปล่ียนหลังคาสังกะสี เปล่ียนบรรได เปล่ียนไม้คร่าว ไม้แปรโรงเรียนบา้นคันไร่
(อาภากโรคุรุราษฎร์) ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28258) 28258 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ  เปล่ียนวงกบประตู  เปล่ียนบานประตู เปล่ียนวงกบหน้าต่าง  เปล่ียน
บานหน้าต่าง ทาสี ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นนาชุม ต .นาแขม อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              



     หนา้ที ่1191

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28259) 28259 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26 ปพูืน้ไม้โรงเรียนบา้นทา่ช้าง ต.โพธิ์ไทร อ.พบิลูมังสาหาร จ.

อุบลราชธานี
150,000              

 (28260) 28260 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ ป.1ซ ทาสีเคลือบเงาโรงเรียนบา้นผักหย่า ต.ไร่ใต้ อ.พบิลูมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28261) 28261 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาโรงอาหาร  เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเด่ือสะพานโดม ต .โพธิ์ไทร อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28262) 28262 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นหนองกุง ต.หนอง
กุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28263) 28263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.104/26  ปพูืน้กระเบือ้ง ก่อผนังอิฐฉาบเรียบ  ติดต้ังวงกบหน้าต่าง บาน
หน้าต่างโรงเรียนบา้นนาหว้ยแดงดงส้าโรง ต .ค้าไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28264) 28264 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  เปล่ียนหลังคา  เปล่ียนไม้ฝาผนัง เปล่ียนเสาคอนกรีต เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียน
บา้นดงบาก ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28265) 28265 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.101/26  เปล่ียนฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกุดเรือค้า ต.หนอง
แสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28266) 28266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ ป.1ซ เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง เปล่ียนฝาผนังโรงเรียนบา้นแก้งกอก ต .แก้ง
กอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28267) 28267 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นนาโพธิ์กลาง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 200,000              
 (28268) 28268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร  เทพืน้คนอกรีตเสริมเหล็ก ปพูืน้กระเบือ้งหอ้งปฏบิติัการวิทยาศาตร์โรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) ต.นิคมล้าโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
200,000              

 (28269) 28269 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26  เปล่ียนหลังคากระเบือ้ง  เปล่ียนแปรเหล็ก เปล่ียน
ครอบสัรโรงเรียนบา้นนาโพธิ์ใต้ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28270) 28270 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบา้นหว้ยแดง ต .ดอนจิก อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28271) 28271 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด ติดเติมโครงหลังคาเหล็ก ติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ติดต้ังฝ้าเพดาน ก่อผนัง

พร้อมฉายโรงเรียนบา้นหนิโงม ต .ตะบา่ย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28272) 28272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ ป.1ซ เปล่ียนเสาคอนกรีตโรงเรียนบา้นแก่งเจริญ ต.กุดชมภ ูอ.พบิลูมังสาหาร 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28273) 28273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบจังหวัด ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบวัแดง ต .หนองบวัฮี อ.พบิลูมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28274) 28274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบา้นจิกเทงิ (วินัยสารประชานุกูล) ต.จิกเทงิ อ.
ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28275) 28275 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นสวาสด์ิ ต .นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28276) 28276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นตุงลุง ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม 

จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28277) 28277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาอเนกประสงค์ ทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมสัวม  เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ปพูืน้กระเบือ้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้น
แก่งกบ ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28278) 28278 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.205/29 ต่อเติมหลังคาโครงเหล็กโรงเรียนบา้นด่าน ต.โขงเจียม อ.โขง
เจียม จ.อุบลราชธานี

150,000              



     หนา้ที ่1192

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28279) 28279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ ป.1ซ ปพูืน้กระเบือ้ง บวัเชิงผนังไม้ เปล่ียนบานประตู เปล่ียนหน้าต่าง ทาสี

โรงเรียนบา้นสิม ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28280) 28280 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู ต่อหลังคาโครงเหล็ก ก่อผนัง 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.102/26 ก่อผนังอิฐบล็อค ทาสีโรงเรียนบา้นเวินบกึ ต.โขงเจียม อ.โขง
เจียม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28281) 28281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29  เทพืน้ปนูทราย ปรับระดับ ขัดมันหยาบ  ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นกุ่ม ต.หว้ยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28282) 28282 ปรับปรุงซ่อมหอ้งสมุด  เปล่ียนโครงหลังคา เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เปล่ียนฝ้าเพดาน ก่อผนังอิฐบล็อด 
เทพืน้คอนเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ ต.อ่างศิลา อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28283) 28283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน ติดต้ังประตูกระจก อลูมิเนียท เปล่ียนหน้าต่าง
กระจก อลูมิเนียม ทาสี  ติดต้ังลูกกรงเหล็กโรงเรียนบา้นไร่ ต.ตะบา่ย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28284) 28284 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด  เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  ก่อผนังคอนกรีตพร้อมฉาบเรียบ เทพืน้คอนกรีต
เสริมเหล็ก ติดต้ังวงกบประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นโนนหนองบวั ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28285) 28285 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนไม้เฃิงฃาย เปล่ียนไม้แปร โรงเรียนบา้นโนนม่วง
โนนจิก ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28286) 28286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสี 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ ป.1ซ  เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.2/28  เปล่ียนบานประตูโรงเรียนบา้นนาจาน ต.ระเว อ.พบิลูมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28287) 28287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนบานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม  ปล่ียนบานประตูกระจก
อลูมิเนียม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด ติดต้ังกระจกอลูมิเนียมพร้อมประตูโรงเรียนบา้นหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) ต.
โนนกลาง อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28288) 28288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 ติดเติมโครงหลังคาและเสา เทคานกรีต เทพืน้ขัดหยาบ ติดต้ัง
ตะแกรงเหล็ก ปพูืน้กระเบือ้ง ก่อผนังพร้อมฉาบ เปล่ียนวงกบประตูอลูมิเนียม ติดต้้ังกระจกสีชา ติดต้ังวงกบ
หน้าต่าง ติดต้ังบานหน้างต่างโรงเรียนบา้นค้าหว้า(วิบลูราษฎร์สามัคคี) ต.ค้าหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28289) 28289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบจังหวัด ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนชุดหน้าต่างบานอลูมิเนี้ยม  เปล่ียนชุดประตูบาน
อลูมิเนี้ยมโรงเรียนบา้นดงมะไฟ ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28290) 28290 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งโสตทศันูปกรณ์ ก่อผนังคอนกรีต เปล่ียนวงกบหน้าต่าง เปล่ียนบานหน้าต่าง เปล่ียนบาน
ประตู ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนค้อลุคุ ต.ไร่ใต้ อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28291) 28291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ทาสี 
ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม  เดินทอ่โสโครก  เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก เปล่ียนบานประตู ถงซีเมนต์พร้อมฝาซีเมนต์
โรงเรียนบา้นโนนจันทน์ ต.โนนกลาง อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28292) 28292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอหารแบบสร้างเอง เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียน
ชุมชนบา้นระเว ต.ระเว อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28293) 28293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จังหวัด26  เปล่ียนหลังคา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  จังหวัด 26 เปล่ียนพืน้ไม้เนือ้แข็ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สร้างเอง ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาหว้า ต .โพธิ์ศรี อ.พบิลูมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

150,000              



     หนา้ที ่1193

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28294) 28294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  เปล่ียนฝาเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นเชียงแก้ว ต.จิกเทงิ อ.ตาล

สุม จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28295) 28295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ต่อเติมโครงหลังคาเหล็ก  เทพืน้คอนกรีต เปล่ียนเสาโรงเรียน
บา้นคันทา่เกวียน ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28296) 28296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จังหวัด 23 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่กุงใหญ่ ต .ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่
 จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28297) 28297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปล่ียนไม้ฝาผนังโรงเรียนบา้นหว้ยหมากใต้ ต .โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28298) 28298 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 เปล่ียนฝาเพดาน
ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนโถส้วม
เปล่ียนอ่างล้างหน้า เดินทอ่โสครก เดินทอ่น้้าดีโรงเรียนบา้นดูกอึ่ง ต.หนองบวัฮี อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28299) 28299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ปพูืน้กระเบือ้ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนวงหน้าต่างอลูมิเนียม เปล่ียนหน้าต่างกระจกสีชาโรงเรียนบา้นแขม
ใต้ ต.บา้นแขม อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28300) 28300 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 
ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28301) 28301 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นบากชุม ต .โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28302) 28302 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร ต่อเติมโครงหลังคาเหล็ก ทาสี ก่อผนังคอนกรีตพร้อมฉาบเรียบ เทพืน้

คอนกรีตเสริมเหล็ก ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้าก้อม ต .ฝางค้า อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28303) 28303 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองเม็ก ต .ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28304) 28304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา เปล่ียนคร่าวไม้เนือ้แข็ง งานร้ือถอนโครงหลังคา

โรงเรียนบา้นโพนแพง ต.หว้ยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28305) 28305 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นนาบวั ต.หว้ยยาง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28306) 28306 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสนามชัย(พมิพป์ระชานุกูล) ต.โพธิ์
ไทร อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28307) 28307 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนเกประสงค์ เปล่ียนแผงตาข่าย ก่อผนังคอนกรีต เปล่ียนบานประตู โรงเรียนบา้นบุง่ค้า
 ต.ดอนจิก อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28308) 28308 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง เปล่ียนฝ้าเพดาน ก่อผนังคอนกรีต เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง 
เปล่ียนวงกบประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นบุง่ค้าสาขาดอนใหญ่ ต .ดอนจิก อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28309) 28309 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด 2522  เปล่ียนไม้ฝาผนัง เปล่ียนแผงลวดตาข่ายโรงเรียนชุมชนบา้น
ดอนจิก(จรรยาราษฎร์) ต.ดอนจิก อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28310) 28310 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนโถปสัสาวะ แผงกั้นทีป่สัสาวะ เปล่ียนอ่าง
ล้างหน้า เปล่ียนบานประตู ทาสีโรงเรียนบา้นไทรงาม ต.ดอนจิก อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28311) 28311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปล่ียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.
สิรินธร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28312) 28312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ต่อเติมโครงหลังคาเหล็กมุงแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนชุมชน
หว้ยไผ่ ต.หว้ยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

150,000              



     หนา้ที ่1194

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28313) 28313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ต่อเติมหลังคาโครงเหล็กมุงแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นหว้ย

ยาง ต.หว้ยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28314) 28314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ 17 ต.ช่อง
เม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28315) 28315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เปล่ียนฝ่ฃ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง 
ทาสีโรงเรียนบา้นหนองกอก ต.หนองบวัฮี อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28316) 28316 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ปพูืน้กระเบือ้ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่เลา ต .โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28317) 28317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด  ปพูืน้กระเบือ้ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนก่อ ต .โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28318) 28318 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26  เปล่ียนบานประตู ติดต้ังเหล็กดัดประตู หน้าต่าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง ติดต้ังเหล็กดัด เปล่ียนหลังคา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง ติดต้ังเหล็กดัดโรงเรียนชุมชนบา้นดอน
ใหญ-่บรูพา ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28319) 28319 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนไม้ระเบยีง เปล่ียนเสาอาคารเรียนโรงเรียนบา้น
โนนสว่าง ต.อ่างศิลา อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28320) 28320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต.โพธิ์ศรี อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28321) 28321 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นลาดวารี ต .ค้าเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28322) 28322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26  เปล่ียนกระเบือ้มุงหลังคาโรงเรียนบา้นค้าเตย ต.นาค้า อ.ศรี
เมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28323) 28323 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นนกเต็น ต.โนนกลาง อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28324) 28324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ติดต้ังฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นจิกลุ่ม ต.จิกเทงิ อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 150,000              

 (28325) 28325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นนาเอือด ต .นาค้า อ.ศรีเมืองใหม่ จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28326) 28326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นนาทม ต.ค้าหว้า อ.ตาลสุม
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28327) 28327 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.601/26  เปล่ียนบานประตู เปล่ียนโถส้วม ปพูืน้กระเบือ้ง เปลกระเบือ้งหลังคา 
ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู เปล่ียนบานประตู 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปล่ียนบานประตูโรงเรียนบา้นคันเปอืย ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.สิริน
ธร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28328) 28328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบโรงเรียนหมูบ่า้นตัวอย่าง (ปา่ดงหนิกอง) ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28329) 28329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ติดต้ังฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นดงแถบ ต .หว้ยยาง อ.
โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28330) 28330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปล่ียนบานประตู  เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นทราย
มูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) ต.ทรายมูล อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              



     หนา้ที ่1195

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28331) 28331 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จังหวัด  เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง เปล่ียนวงกบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้น

ยอดดอนชี ต.กุดชมภ ูอ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28332) 28332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เปล่ียนครอบ เปล่ียนเสา เทพืน้คอนกรีต
เสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหว้ยไฮ ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28333) 28333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นนามน(สามัคคีวิทยาคาร) ต.ตาล
สุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28334) 28334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นดอนพนัชาด ต .ตาลสุม อ.ตาลสุม
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28335) 28335 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษ หอ้งสมุด เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง เปล่ียนกรอบหน้าต่าง เปล่ียนฝ้าเพดาน 
โรงเรียนบา้นหวัเหว่ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28336) 28336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26  เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียรางน้้าฝน เปล่ียนทอ่รับน้้าฝนโรงเรียน
บา้นขัวแคน ต.ค้าไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28337) 28337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26  เปล่ียนฝาเพดาน เปลฃ่ีนรางน้้าฝน เปล่ียนทอ่รับน้้าฝน
โรงเรียนบา้นจุการ ต.ค้าไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28338) 28338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ปพูืน้กระเบือ้ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.602/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนโพธิ์ ต .วาริน อ.ศรีเมืองใหม่
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28339) 28339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นแก่งกอก ต .ไร่ใต้ อ.พบิลูมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28340) 28340 ปรับปรุงภมูิทศัน์หน้าเสาธง เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต .นาโพธิ์ อ.พบิลูมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

200,000              

 (28341) 28341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ทาสีทัง้ภายนอกภายในโรงเรียนบา้นโนนคูณ ต .โนนกาหลง อ.
พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28342) 28342 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การ ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนบานหน้าต่าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสี ก่ออิฐ ติดต้ังตาข่ายเหล็ก
ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ปพูืน้กระเบือ้ง ทาสีโรงเรียนบา้นทุง่นาเมือง ต .นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28343) 28343 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นม่วงโคน ต .ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 150,000              

 (28344) 28344 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เปล่ียนครอบมุม เปล่ียนไม้คร่าว
โรงเรียนบา้นตุงลุงเหนือ ต.ตะบา่ย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28345) 28345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ  พ.ศ. 2506 ปพูืน้กระเบือ้ง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.
105/29 พ.ศ. 2530 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาหว้ยแคน ต .ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28346) 28346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง  ปพูืน้กระเบือ้ง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.
102/26 ทาสีโรงเรียนบา้นนาโปง่โพน ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28347) 28347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปพูืน้กระเบือ้ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบชั่วคราว เปล่ียนหลังคา ปพูืน้กระเบือ้ง ติดต้ังฝ้าเพดาน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบชั่วคราว เปล่ียนหลังคา ติต้ังฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนสุข ต .ไร่ใต้ อ.พบิลูมัง
สาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28348) 28348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็รีดลอนโรงเรียนบา้น
ทุง่หนองบวั ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1196

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28349) 28349 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู เปล่ียนเสาปนู เทพืน้คอนกรีต

ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟตุบอล ถมบดอัดแน่น
ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด ติดต้ังฝ้าเพเาน เปล่ียนบานประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็ดรีดลอนโรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต .นาค้า อ.ศรีเมือง
ใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28350) 28350 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  ซ่อมฝาผนัง เปล่ียนวัสดุมุงหลังคา เมตัลซีสโรงเรียนบา้นหนิลาดแสนตอ ต .ร่วมใจราษฎร์
 อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28351) 28351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นนาแก ต.ระเว อ.พบิลูมัง
สาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28352) 28352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสะพอืใต้ ต.โพธิ์ศรี อ.
พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28353) 28353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปล่ียนหลังคา เปล่ียนบานหน้าต่าง ก่อผนังโรงเรียนบา้นแก่งยาง ต .
ดอนจิก อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28354) 28354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนผนัง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปล่ียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ไทร อ.
พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28355) 28355 อาคารเรียน แบบ สปช 10529 ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกุดชมภ ูต .กุดชมภ ูอ.พบิลูมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28356) 28356 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ เปล่ียนไม้พืน้อาคาร ซ่อมแซมฝาผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นค้าเม็กหว้ยไผ่ ต .กุดชมภ ูอ.
พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28357) 28357 อาคารเรียนแบบ สปช 105/26 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน เปล่ียนบานประตู บานหน้าต่าง เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา
โรงเรียนบา้นค้าหนามแทง่ ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28358) 28358 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง ทรงจั่ว ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ เปล่ียนแผ่นวัสดุมุงหลังคาโรงเรียนบา้นแขม
เหนือ ต.บา้นแขม อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28359) 28359 อาคารเรียนแบบ ป 1ซ ซ่อมแซมฝ้าเพดาน หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นฝางค้าสามัคคี ต.ฝางค้า อ.สิรินธร จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28360) 28360 อาคารเรียนแบบจังหวัด  เปล่ียนบานประตู บา้นหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นหนองกุงน้อย ต .หนองกุง อ.ตาลสุม 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28361) 28361 อาคารส้านักงาน แบบส้านักงานแขวงการทาง กรมทางหลวง ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานหอ้งปฏบิติังานกลุ่ม
นโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทาสีฝาผนังหอ้งผู้อ้านวยการส้านักงานเขตโรงเรียนสพป .
อุบลราชธานี เขต 3 ต.ถนนเทศบาล 2 อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

300,000              

 (28362) 28362 อาคารเรียนแบบ สปช 105729  ปรับปรุงโครงหลังคาเหล็ก พร้อมแผ่นมุงหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นวังสะแบง 
ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28363) 28363 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ติดต้ังฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นชาด ต .ทรายมูล อ.พบิลูมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28364) 28364 อาคารเรียนแบบสปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนบานประตู
อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคาโรงเรียนบา้นหนองผือ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขง
เจียม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28365) 28365 อาคารเรียน สปช.101/26  ปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโหง่นขาม ต .หนามแทง่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.
อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1197

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28366) 28366 อาคารอเนกประสงค์แบบทรงจั่ว สรา้งเอง เปล่ียนาสังกะสีมุงหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นดงนา ต .

หนามแทง่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28367) 28367 อาคารเรียนแบบ ป1.ซ  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสร้างถ่อ ต .หนามแทง่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28368) 28368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ซ่อมหลังแซมหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยน้้าใส ต .คันไร่ อ.สิรินธร จ.

อุบลราชธานี
100,000              

 (28369) 28369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคารเรียนแบบจังหวัด งานเปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนสูงดอนพกิุล ต .โคก
ก่อง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28370) 28370 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอารคารประกอบ งานพืน้โรงเรียนบา้นผ้า ต .โคกก่อง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28371) 28371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเทพืน้ งานปพูืน้ งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบา้นส้าโรง (คุรุ

ประชาสามัคคี) ต.ส้าโรง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28372) 28372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จังหวัด/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นส้าโรงน้อย ต.ค้อน้อย อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28373) 28373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ซ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาดี ต .โคกสว่าง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28374) 28374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานหลังคา เทพืน้โรงเรียนบา้นสระดอกเกษ ต .โคกสว่าง อ.ส้าโรง จ.

อุบลราชธานี
150,000              

 (28375) 28375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานเทพืน้ ปพูืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นขามปอ้ม ต .ขามปอ้ม อ.
ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28376) 28376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ  ป.1ซ. งานพืน้โรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ต .โคกก่อง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28377) 28377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้  งานสีโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต .ส้าโรง อ.ส้าโรง 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28378) 28378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ งานผนัง ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองจิกนาเรือง ต .โคกก่อง อ.ส้าโรง 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28379) 28379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด งานเปล่ียนหลังคา โครงหลังคา ฝ้าเพดาน เทพืน้ ปพูืน้ ผนัง ประตู
หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบา้นทรายทอง ต.ค้อน้อย อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28380) 28380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโคกก่อง ต.โคกก่อง อ.
ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28381) 28381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานปพูืน้โรงเรียนบา้นเปอืย ต .โนนกาเล็น อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28382) 28382 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ งานหลังคา  งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นสร้างโหง่น ต .หนองไฮ อ.
ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28383) 28383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นกะแอก ต .โคก
สว่าง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28384) 28384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเแบบ จ.24 (จังหวัด) งานเปล่ียนหลังคา โรงเรียนบา้นหนองเทา ต.ส้าโรง อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28385) 28385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานเปล่ียนหลังคา เปล่ียนโครงหลังคา  ปพูืน้  เปล่ียนเสา ปรับ -เทพืน้โรงเรียน
บา้นโปร่ง ต.ขามปอ้ม อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28386) 28386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้อบอน ต .บอน อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28387) 28387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นบุง่ ต .โนนกาเล็น อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28388) 28388 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหอ่งยูง ต .บอน อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี 100,000              



     หนา้ที ่1198

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28389) 28389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26  งานหลังคาโรงเรียนบา้นวังคกอูบมุง ต.โคกสว่าง อ.ส้าโรง จ.

อุบลราชธานี
100,000              

 (28390) 28390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ซ งานเปล่ียนพืน้อาคารโรงเรียนบา้นแก้งยาง ต .นาเรือง อ.นาเยีย จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28391) 28391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานปพูืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นขี้เหล็ก ต.นาดี อ.นา
เยีย จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28392) 28392 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.102/26 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นคุ้ม ต.โคกสว่าง อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28393) 28393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 เปล่ียหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นดอนยู ต.นาดี อ.นาเยีย จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28394) 28394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานปพูืน้ งานเปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นนาจาน ต.นาเยีย อ.นา
เยีย จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28395) 28395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นนาแก ต.หนองไฮ อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28396) 28396 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จังหวัด งานหลังคาโรงเรียนบา้นหนองบวั ต .หนองไฮ อ.ส้าโรง จ.

อุบลราชธานี
150,000              

 (28397) 28397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 งานเปล่ียนหลังคา งานปพูืน้โรงเรียนบา้นนาเรือง ต .นาเรือง อ.
นาเยีย จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28398) 28398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานปพูืน้ งานทาสีโรงเรียนบา้นหนิลาด ต .นาเรือง อ.นาเยีย จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28399) 28399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์อื่น อื่น (แบบสร้างเอง) งานปพูืน้ งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นม่วงค้า 
ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28400) 28400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนงาม ต.นาเรือง อ.นาเยีย 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28401) 28401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 102/26 งานเปล่ียนหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 แบบ
 2 ชั้ น 4 หอ้งเรียน งานติดเหล็กดัดโรงเรียนบา้นนาดู่ ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28402) 28402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเอนกประสงค์ แบบ สปช .202/26 งานปพูืน้โรงเรียนบา้นหนองกระบอื ต .นา
เรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28403) 28403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด งานหลังคาโรงเรียนบา้นผับแล้ง ต .ส้าโรง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28404) 28404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 งานปพูืน้ งานเหล็กดัด ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .

2/28 งานเหล็กดัด ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบสปช.206/26 งานฝ้าเพดาน ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารหอ้งน้้าแบบจังหวัด งานปพูืน้โรงเรียนชุมชนบา้นนาเยีย ต .นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28405) 28405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานทาสีโรงเรียนบา้นแก่งโดม ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28406) 28406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบสร้างเอง  งานหลังคา ฝ้าเพดาน  งานสี งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่
ช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) ต.ทา่ช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28407) 28407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอื่น อื่น (แบบสร้าเอง) งานหลังคาโรงเรียนบา้นค้าข่า ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28408) 28408 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียน งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้อน้อย ต .
ค้อน้อย อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28409) 28409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ  งานปพูืน้โรงเรียนบา้นผ้ึงโดม ต .แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 100,000              



     หนา้ที ่1199

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28410) 28410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ งานหลังคาโรงเรียนบา้นแกนาค้า ต .โคกก่อง อ.ส้าโรง จ.

อุบลราชธานี
100,000              

 (28411) 28411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพนเมือง ต .โนนกาเล็น อ.
ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28412) 28412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเเอนกประสงค์ สปช.203 งานเปล่ียนหลังคา งานปพูืน้โรงเรียนบา้นสะพานโดม ต .แก่ง
โดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28413) 28413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบอื่นๆ งานหลังคา  ฝ้าเพดาน ปพูืน้ ทาสีโรงเรียนบา้นค้าสมิง ต .สว่าง อ.
สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28414) 28414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานปพูืน้โรงเรียนบา้นบุง่มะแลง ต .บุง่มะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28415) 28415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาดี ต .นาดี อ.นา
เยีย จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28416) 28416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ซ งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นค้าหมากอ่อน ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28417) 28417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบา้นค้าสว่าง ต.ค้อน้อย อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28418) 28418 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. งานฝาผนัง เสา ประตู หน้าต่างโรงเรียนบา้นหอ่งขอน ต .บอน อ.ส้าโรง
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28419) 28419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ซ งานเปล่ียนพืน้ไม้โรงเรียนหนองมังโนนกลางหอ่งแดง ต .โนนกลาง อ.ส้าโรง 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28420) 28420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. งานฝาผนัง     งานฝ้าเพดาน งานเปล่ียนบานประตู โรงเรียนบา้นกะ
แอกน้อย ต.ค้อน้อย อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28421) 28421 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/29 งานปพูืน้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานปพูืน้ โรงเรียน
บา้นค้าโพธิ์โคกก่อง ต.ทา่ช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28422) 28422 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่นๆ(สร้างเอง) งานปพูืน้กระเบือ้ง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนอง
หวังัว ต.บอน อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28423) 28423 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน ปพูืน้ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช .601/26  งานปพูืน้ งาน
ฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นปา่ข่า ต.บุง่มะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28424) 28424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด งานปพูืน้กระเบือ้ง และติดต้ังแผงลวดตาข่ายโรงเรียนบา้นสว่าง (สว่าง
วิทยาคาร) ต.โนนกาเล็น อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28425) 28425 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคาร แบบ ป 1 ซ. เปล่ียนประตู หน้าต่าง  , ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบจังหวัด เปล่ียน
ประตู หน้าต่าง ติดต้ังเหล็กดัดโรงเรียนวัดบา้นค้อหวาง ต.คูเมือง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28426) 28426 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบอน ต.บอน อ.
ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28427) 28427 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ หอ้งสมุด งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานปพูืน้ งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนิแห ่
ต.ค้อน้อย อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28428) 28428 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด งานฝ้าเพดาน ทาสี เปล่ียนประตูหน้าต่าง ปพูืน้โรงเรียนบา้นบวัทา่ ต .ทา่ช้าง 
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28429) 28429 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานปพูืน้กระเบือ้ง,อาคารเรียนแบบจังหวัด งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้น
โพนงาม ต.โนนกาเล็น อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1200

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28430) 28430 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานปพูิน้กระเบือ้ง งานทาสี งานเปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นวัง

ยาง ต.บุง่หวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28431) 28431 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ จ.25 งานเปล่ียนหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ สปช .102/26  งานปพูืน้
โรงเรียนบา้นแพง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28432) 28432 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารประกอบ โรงอาหาร  งานเปล่ียนหลังคา งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพธิ์ ต .โพธิ์ใหญ่
 อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28433) 28433 ปรับปรุงซ่อมเซมอาคาร เเบบ 313 งานเปล่ียนหลังคา เปล่ียนไม้เชิงชายโรงเรียนบา้นโนนจิก ต.คูเมือง อ.วารินช้า
ราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28434) 28434 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นสร้างแก้ว ต .ค้อน้อย อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28435) 28435 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเอนกประสงค์เเบบจังหวัด งานหลังคา งานเทพืน้ งานประตูหน้าต่าง งานถมดินโรงเรียน
บา้นหว้ยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) ต.หว้ยขะยุง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28436) 28436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง งานเปล่ียนหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบสร้างเอง งานปพูืน้ 
งานประตูโรงเรียนบา้นส้าโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบา้นหนองแวง) ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28437) 28437 ปรับปรุงซ่อมเเซมสภาพเเวดล้อม งานเทพืน้คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นกุดระงุม ต .บุง่ไหม อ.วารินช้าราบ จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28438) 28438 ปรับปรุงซ่อมเเซมสภาพเเวดล้อม งานเทพืน้คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นยางวังกางฮุง ต .บุง่ไหม อ.วารินช้า
ราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28439) 28439 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ซ งานปพูืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นส้าโรงคุรุราษฎร์วิทยา ต .สว่าง อ.สว่างวี
ระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28440) 28440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเเบบ สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนทรายน้อย ต .ทา่ลาด อ.
วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28441) 28441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นค้าขวาง ต .ค้าขวาง อ.วารินช้า
ราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28442) 28442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุดแบบสร้างเอง งานปพูืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ ต .แก่งโดม 
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28443) 28443 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(ส้วม สปช..601/26) งานหลังคา งานทาสี สนามวอลเลย์บอล,สนามตะกร้อ 
งานเทพืน้โรงเรียนบา้นหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) ต.โนนกลาง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28444) 28444 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน เเบบ สปช. 105/29 งานเปล่ียนหลังคา , ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ 
(อาคารส้านักงานสารสนเทศ) งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนแดง ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28445) 28445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบจังหวัด งานเปล่ียนหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นโคกสมบรูณ์ ต .แก่ง
โดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28446) 28446 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เเบบ สปช.105/29 งานเปล่ียนหลังคา งานปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นหนองคู
(โสภณประชานุกูล) ต.โนนโหนน อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28447) 28447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 งานปพูืน้กระเบือ้ง งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นโคก
สว่าง(บญุคุรุราษฎร์วิทยา) ต.โนนกลาง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28448) 28448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบบริจาค  งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคาร
กรุงเทพ 13) ต.สระสมิง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              



     หนา้ที ่1201

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28449) 28449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ จ.25 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นสว่าง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28450) 28450 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 และแบบสร้างเอง งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนสัง ต .โนนกลาง อ.
ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28451) 28451 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/29 งานเปล่ียนหลังคา งานปพูืน้โรงเรียนบา้นสุขสมบรูณ์ ต .บุง่มะแลง อ.
สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28452) 28452 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ สปช. 105/26 งานเปล่ียนประตู-หน้าต่าง งานก่อผนัง งานทาสี งานติดต้ังฝาผนัง 
งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบก(มัน่สามัคคีพทิยาคาร) ต.โนนผ้ึง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28453) 28453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/26 งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ซ งานทาสีโรงเรียนบา้น
บวัเทงิ ต.ทา่ช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28454) 28454 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบ งานถมดินโรงเรียนชุมชนบา้นกุดเปง่ ต .-ค้าน่้า
แซบ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28455) 28455 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารโรงอาหาร แบบ สปช 321 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นบุง่หวาย ต.บุง่หวาย อ.วาริน
ช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28456) 28456 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/29 งานปพูืน้โรงเรียนบา้นหว้ยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) ต.บุง่มะแลง
 อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28457) 28457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เเบบสร้างเอง งานประตูหน้าต่าง งานบนัไดคอนกรีต งานทาสีโรงเรียน
บา้นทา่ลาด ต.ทา่ลาด อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28458) 28458 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เเบบ สปช.102/26 งานปพูืน้กระเบือ้ง , ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 
แบบ สปช 202/26 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นสระสมิง ต.สระสมิง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28459) 28459 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานฝาผนัง  งานเทพืน้ซีเมนต์ ปพูืน้กร
เบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าเกล้ียง ต.หนองไฮ อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28460) 28460 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด 25 งานเปล่ียนหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นศีรษะกระบอื(อิสระคุรุ
ราษฎร์) ต.คูเมือง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28461) 28461 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเเบบ สปช.105/29 งานปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นโนนบอน(ค้าหล้าประชานุ
เคราะห)์ ต.บุง่หวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28462) 28462 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานเทพืน้คอนกรีตสนามโรงเรียนบา้นหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) ต.โคกก่อง อ.
ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28463) 28463 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเเบบ สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นขัวไม้แก่น(มหดิลอนุสรณ์) ต.
หนองกินเพล อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28464) 28464 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนแคน ต.ขามปอ้ม อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28465) 28465 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารแบบ สปช.105/29  งานฝ้ากระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นจั่น ต.โนนผ้ึง อ.วารินช้าราบ
 จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28466) 28466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นแสนค้า(นาชุมสามัคคี)
 ต.สระสมิง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28467) 28467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองผือ
โปร่งค้า ต.โนนกาเล็น อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28468) 28468 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ อาคารเเบบ  สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้ง งานเทพืน้คอนกรีต
ผสมเสร็จโรงเรียนบา้นดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) ต.ธาตุ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              



     หนา้ที ่1202

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28469) 28469 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ และอาคารเรียนแบบสร้าเอง งานทาสีโรงเรียนบา้นดอนม่วง ต .โนน

กลาง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28470) 28470 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินช้า
ราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28471) 28471 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/29 งานพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นถ่อน ต .ทา่ลาด อ.วารินช้าราบ
 จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28472) 28472  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จ 104 และอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบา้นหว้านแกเจริญ ต .
ส้าโรง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28473) 28473 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช .102/26 
งานทาสีโรงเรียนบา้นแฮหนามแทง่ ต .ค้าขวาง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28474) 28474 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานเปล่ียนหลังคา งานเปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นบาก ต.
สระสมิง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28475) 28475 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเเบบ สปช.105/29 งานปพูืน้กระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) ต.คู
เมือง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28476) 28476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26,สปช.105/29 งานเทพืน้ ปพูืน้กระเบือ้ง และส้วม สปช .
601/26, สปช.601/28 งานหลังคาโรงเรียนบา้นโคกสว่าง ต .โคกสว่าง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28477) 28477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เบบ สปช.105/29 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนยาง ต.สระสมิง อ.วารินช้า
ราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28478) 28478 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด งานหลังคา  งานทาสีโรงเรียนบา้นหอ่งชัน ต .บุง่หวาย อ.วารินช้าราบ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28479) 28479 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ ป.1 ซ งานเทพืน้คอนกรีต งานเปล่ียนประตู งานทาสีโรงเรียนบา้นดอนชาด ต .บุง่
หวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28480) 28480 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานเปล่ียนหลังคา งานฝ้าโรงเรียนบา้นหนองบวัแดนเกษม 
ต.สระสมิง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28481) 28481 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) ต.เมืองศรีไค 
อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28482) 28482 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ซ งานปพูืน้  งานเทพืน้โรงเรียนบา้นทุง่เพยีง ต .สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28483) 28483 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 งานปกูระเบือ้งโรงเรียนบา้นน้้าเทีย่ง ต .หว้ยขะยุง อ.
วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28484) 28484 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานเปล่ียนหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นทางสาย ต .หนองกินเพล อ.วาริน
ช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28485) 28485 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ ป.1 ซ งานเปล่ียนฝ้าโรงเรียนบา้นหาดสวนยา ต.วารินช้าราบ อ.วารินช้าราบ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28486) 28486 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ซ งานฝ้าเพดาน ฝาผนัง ทาสีโรงเรียนบา้นหนองตาปู ่ต .สระสมิง อ.วารินช้าราบ
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28487) 28487 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนเเบบจังหวัด งานปพูืน้กระเบือ้ง งานทาสีโรงเรียนบา้นโนนเกษม ต .ทา่ลาด อ.วาริน
ช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28488) 28488 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นคอนสาย ต .โนนโหนน อ.วารินช้าราบ 
จ.อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1203

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28489) 28489 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานถมดิน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นกุดปลาขาว ต .วารินช้าราบ อ.วารินช้าราบ จ.

อุบลราชธานี
100,000              

 (28490) 28490 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง งานหลังคา ฝ้าเพดาน ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแปน ต .นาดี
 อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28491) 28491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ จังหวัด / 25 งานเปล่ียนฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นปากกุดหวาย ต.หนองกิน
เพล อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28492) 28492 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นคูสว่าง ต.หนองกินเพล อ.
วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28493) 28493 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช 105/26 งานทาสีโรงเรียนบา้นค้านางรวย ต.ค้าน้้าแซบ อ.วารินช้าราบ จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28494) 28494 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป.1ซ งานหลังคา ฝ้าเพดาน ปพูืน้ เปล่ียนเสาโรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต .
ธาตุ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28495) 28495 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ งานปพูิน้กระเบือ้ง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาสะแบง ต .หนองกิน
เพล อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28496) 28496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบา้นทา่บง้มัง่ (ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)
 ต.วารินช้าราบ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28497) 28497 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช 105/29 งานปกูระเบือ้งเคลือบโรงเรียนบา้นกุดชุม ต.หนองกินเพล อ.วารินช้าราบ
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28498) 28498 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  งานถมดิน เทพืน้คอนกรีต เปล่ียนบานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้น
ดอนผอุง ต.คูเมือง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28499) 28499 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  งานเปล่ียนไม้ฝา , อาคาร สปช 105/29 งานปพูืน้กระเบือ้ง งานเทพืน้
คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบา้นบวัวัด ต .ธาตุ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28500) 28500 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่งอย ต .บุง่หวาย
 อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28501) 28501 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนอนุบาลวารินช้าราบ(ก่อวิทยาคาร) 
ต.แสนสุข อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28502) 28502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหลังคา งานเทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นค้าเจริญ ต .แสนสุข
 อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28503) 28503 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นอาเลา ต.ค้อน้อย อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28504) 28504 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเเบบ ป.1 ซ งานเทพืน้คอนกรีตผสมเสร็จ งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเกษตรพฒันา 
ต.ค้าขวาง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28505) 28505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นทา่ข้องเหล็ก ต.ค้าน้้าแซบ อ.วา
รินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28506) 28506 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 งานเปล่ียนหลังคา งานฝ้าโรงเรียนบา้นนาโหนนน้อย
 ต.โนนโหนน อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28507) 28507 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานเปล่ียนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นแมดค้าลือชา(ราษฎร์สามัคคี)
 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28508) 28508 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เเบบ ป.1 ซ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองฝาง(บวัค้้าวิทยา) ต.โพธิ์ใหญ่ อ.
วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1204

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28509) 28509 ปรับปรุงว่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ งานหลังคาโรงเรียนบา้นโนนชาดผดุงวิทย์ ต.เมืองศรีไค อ.วารินช้าราบ

 จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28510) 28510 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นธาตุ ต .แสนสุข อ.วา
รินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28511) 28511 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานปพูืน้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง งานปพูืน้
โรงเรียนบา้นนาประชุม ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28512) 28512 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด งานเปล่ียนหลังคา งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป .1ซ 
งานทาสีโรงเรียนบา้นหนองหนิ ต.โนนกลาง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28513) 28513 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุดแบบสร้างเอง งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบา้นนานวล ต .หนองไฮ อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28514) 28514 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเเบบจังหวัด งานเปล่ียนหลังคา งานเปล่ียนฝ้าโรงเรียนบา้นโพธิ์มูลเพยีเภา้ ต .ค้าน้้า
แซบ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28515) 28515 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เเบบ สปช.101/26 งานเปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นนางาม ต.ขามปอ้ม อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28516) 28516 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานเขตพืน้ที ่งานหลังคา งานผนัง โรงเรียนสพป .อุบลราชธานี เขต 4 ต.ถนนค้าน้้า
แซบ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

300,000              

 (28517) 28517 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นกลาง ต .กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 200,000              

 (28518) 28518 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นม่วงนาดี ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28519) 28519 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกรประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นบวังาม
 ต.บวังาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28520) 28520 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนพเิศษ(ศิลปะ) เปล่ียนหลังคา  ประตู  และทาสีโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยาว ต.โพน
งาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28521) 28521 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองแสง ต .เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 200,000              

 (28522) 28522 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนฝ้าเพดาน  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ต .
เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28523) 28523 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนประตู - หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.นา
จะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28524) 28524 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง)  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบา้นบเุปอืย ต .
ปเุปอืย อ.น้้ายืน จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28525) 28525 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 เปล่ียนหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นปลาขาว ต .
ยาง อ.น้้ายืน จ.อุบลราชธานี

200,000              

 (28526) 28526 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ  เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนน้้ายืน ต.สีวิเชียร อ.น้้ายืน จ.
อุบลราชธานี

200,000              

 (28527) 28527 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง)  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนด้ารงสินสงเคราะห ์ต .
กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28528) 28528 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง)  เปล่ียนฝ้าเพดาน  โรงเรียนบา้นบวัเทยีม ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28529) 28529 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นอุดมสุข ต .กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 100,000              



     หนา้ที ่1205

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28530) 28530 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นดงเมย ต .คอแลน อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28531) 28531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนม่วย ต .กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.

อุบลราชธานี
100,000              

 (28532) 28532 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน  เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นคอแลน ต .คอแลน อ.บณุฑริก จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28533) 28533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้คอนกรีต  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นขอนแปน้ ต .คอแลน อ.บณุฑริก จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28534) 28534 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร(แบบสร้างเอง) เปล่ียนหลังคา  ทาสีโรงเรียนบา้นหนองกบ ต.คอแลน อ.บณุฑริก จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28535) 28535 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองคู ต .กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28536) 28536 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นปา่แขมหนองเรือ ต .คอแลน อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 150,000              

 (28537) 28537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ทาสี เปล่ียนฝ้าเดานโรงเรียนบา้นหมากมาย ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28538) 28538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นเม็กใหญ่ ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28539) 28539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นแสนสุข ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28540) 28540 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต .คอแลน อ.
บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28541) 28541 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ต .กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 149,200              
 (28542) 28542 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นนาทุง่ ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.

อุบลราชธานี
150,000              

 (28543) 28543 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นแก้ง ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28544) 28544 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นกุดประทาย ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28545) 28545 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง  และทาสีโรงเรียนบา้นโนนเขืองจงเจริญ ต .นาโพธิ์ อ.บณุฑริก จ.

อุบลราชธานี
150,000              

 (28546) 28546 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นหว้ยปอ
 ต.บวังาม อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

136,000              

 (28547) 28547 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต  ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส้วม  ทาสี และปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนอนุบาลบณุฑริก ต .
โพนงาม อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28548) 28548 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.301/26  และ แบบ สปช.105/29  เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอน  และ
ทาสีโรงเรียนบา้นหาดทรายคูณ ต.บา้นแมด อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28549) 28549 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 150,000              

 (28550) 28550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  อาคารเรียนแบบจังหวัด ปพูืน้กระเบือ้ง  ทาสีโรงเรียนบา้นโนนขาม 
ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28551) 28551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  และแบบ ป.1 ซ ทาสี  และปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนน
ค้อ ต.โนนค้อ อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

150,000              



     หนา้ที ่1206

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28552) 28552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนสว่าง ต .โนนค้อ อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 150,000              

 (28553) 28553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ ผนังไม้คร่าวโลหะโรงเรียนบา้นค้านาแซง ต .กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28554) 28554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ต.บวังาม อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 149,000              
 (28555) 28555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้ง  โรงเรียนบา้นไฮตาก ต .แก้ง อ.เดชอุดม จ.

อุบลราชธานี
150,000              

 (28556) 28556 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหวัแข้ ต .บวังาม อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 150,000              

 (28557) 28557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช .202/26  ปพูืน้กระเบือ้ง  ทาสีโรงเรียนบา้นประหตู ต .แก้ง อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28558) 28558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนประตู - หน้าต่าง โรงเรียนบา้นยาง ต.
แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28559) 28559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ จ./25  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นนานวล ต.ค้าคร่ัง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28560) 28560 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้าคร่ัง ต .ค้าคร่ัง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28561) 28561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 เปล่ียนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นโนนบากมิตรภาพที ่
83 ต.บวังาม อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28562) 28562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบ ป. 1 ซ เปล่ียนหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนแคน ต .ตบห ูอ.เดชอุดม
 จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28563) 28563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุด  เปล่ียนโครงเหล็กหลังคาโรงเรียนบา้นนาแคน ต . อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 147,000              

 (28564) 28564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนกาเร็น ต.ตบห ูอ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28565) 28565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นแมด ต.บา้นแมด อ.บณุฑริก จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28566) 28566 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.501/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาอุดม ต .กุดประทาย อ.เดชอุดม
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28567) 28567 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหว้ยส้าราญ ต .แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28568) 28568 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองแสงเจริญพฒันา ต .โพนงาม อ.

บณุฑริก จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28569) 28569 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/25  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโพนดวน ต.ตบห ูอ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28570) 28570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้ง  โรงเรียนบา้นนาประดู่ ต .ค้าคร่ัง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28571) 28571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และร้ัวโรงเรียน  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทา่โพธิ์ศรี ต .ทา่โพธิ์ศรี อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28572) 28572 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า -หอ้งส้วม  เปล่ียนหลังคา เปล่ียนชุดสุขภณัฑ์ ทาสีโรงเรียนบา้นนาสมบรูณ์ ต.ค้าคร่ัง อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1207

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28573) 28573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102  ทาสีโรงเรียนบา้นโพธิ์สง่า ต.ทา่โพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 62,700                

 (28574) 28574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปล่ียนหน้าต่าง  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนสูง
 ต.โพนงาม อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28575) 28575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นปา่ตาว ต.ตบห ูอ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28576) 28576 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และหอ้งน้้า แบบ สปช.601/26   ปพูืน้กระเบือ้งและทาสี
โรงเรียนบา้นทุง่เทงิ ต .ทุง่เทงิ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28577) 28577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้ง  โรงเรียนบา้นโพธิ์ไทร ต.ตบห ูอ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28578) 28578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร  เทพืน้คอนกรีต  และทาสีโรงเรียนบา้นเตย ต .นากระแซง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28579) 28579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งสมุดและหอ้งครัว  เปล่ียนหลังคา  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหลักปา้ยประชานุ
เคราะห ์ต.โพนงาม อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

148,500              

 (28580) 28580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง)  เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอน  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นค้าส้าราญ
 ต.ตบห ูอ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28581) 28581 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง)  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นโนนแก้ง ต.ตบห ูอ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28582) 28582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นโนนเลียง ต.หนองสะโน อ.
บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28583) 28583 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.205/26 เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นนากระแซง ต .นากระแซง อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28584) 28584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เทพืน้คอนกรีต
โรงเรียนบา้นสองคอน ต.ตบห ูอ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28585) 28585 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  และอาคารแบบสร้างเอง  เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นสร้างม่วง
ส้มเส้ียว ต.หนองสะโน อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28586) 28586 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เทพืน้คอนกรีต เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นวารีอุดม ต.ทา่โพธิ์ศรี อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28587) 28587 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองเงินฮ้อย ต.นากระแซง อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28588) 28588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ จ/25  ปพูืน้กระเบือ้ง  และเปล่ียนชุดสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นโนนหล่ี ต.ทา่โพธิ์
ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28589) 28589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนหลังคาโรงเรียนชุมชนบา้นหนองสะโน ต .หนอง
สะโน อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28590) 28590 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นบวัเจริญ ต.ทุง่เทงิ อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28591) 28591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  เปล่ียนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด เปล่ียนสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้น
โนนจิก ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28592) 28592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ  และอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นหม้อทอง ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

72,000                



     หนา้ที ่1208

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28593) 28593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต .หนองสะโน อ.บณุฑริก จ.

อุบลราชธานี
150,000              

 (28594) 28594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาเจริญ ต .นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28595) 28595 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นดอนกลาง ต .นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28596) 28596 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ  ปพูืน้กระเบือ้ง เปล่ียนฝ้าเพดาน โรงเรียนบา้นม่วงโนนกระแต ต .
นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28597) 28597 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนฝ้าเพดาน  เปล่ียนประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองไฮ ต.
นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28598) 28598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นบก ต.หว้ยข่า อ.
บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28599) 28599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  เปล่ียนสังกะสี  เปล่ียนหน้าต่าง  และทาสีโรงเรียนพชิัยศึกษา ต.นา
กระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28600) 28600 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป.1 ซ เปล่ียนประตู  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหอ่งเตย ต.นาเจริญ อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28601) 28601 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป.1 ซ เทพืน้คอนกรีต  และทาสีโรงเรียนบา้นหอ่งค้า ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม
 จ.อุบลราชธานี

97,500                

 (28602) 28602 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป.1 ซ เปล่ียนประตู  โรงเรียนบา้นโชคชัย ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28603) 28603 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้ง  ทาสี เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต .นา
เจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28604) 28604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  ปพูืน้กระเบือ้ง  และทาสีโรงเรียนบา้นกระเบือ้ง ต.นาส่วง อ.เดชอุดม
 จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28605) 28605 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนประตู  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นนาหว้ยแคน ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28606) 28606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองบวั ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28607) 28607 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบจังหวัด)  เปล่ียนประตู - หน้าต่าง  และทาสีโรงเรียนอุดมสามัคคี ต.โนน
สมบรูณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28608) 28608 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบจังหวัด) ทาสีโรงเรียนบา้นนาแก ต.โนนสมบรูณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 99,500                

 (28609) 28609 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ทาสี  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนแฝก ต.บวังาม อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28610) 28610 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(แบบสร้างเอง)  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นนาเลิง ต.บวังาม อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28611) 28611 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนประตู  และทาสีโรงเรียนบา้นบวัทอง ต.บวังาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28612) 28612 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนประตู  และทาสีโรงเรียนบา้นราษฎร์สามัคคี ต.บวังาม อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1209

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28613) 28613 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ  เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอน  และทาสีโรงเรียนบา้นปา่หวาย ต.ปา่โมง 

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28614) 28614 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าโดมใหญ่ ต.โพนงาม อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28615) 28615 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองส้าราญ ต.เมืองเดช อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28616) 28616 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองบวัหลวง ต.สมสะอาด อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28617) 28617 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนสนาม ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28618) 28618 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นแก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28619) 28619 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนประตู-หน้าต่างโรงเรียนผอบ ณ นคร 2 ต.นาจะหลวย 
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28620) 28620 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคา  ทาสีโรงเรียนบา้นปา่พอก ต.โนนสมบรูณ์ อ.นาจะหลวย 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28621) 28621 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหน้าต่าง  และทาสีโรงเรียนบา้นกวางดีด ต.โนนสมบรูณ์ อ.นาจะหลวย จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28622) 28622 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  เปล่ียนหลังคา  เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นโนนคูณแสนสุข ต.โนนสมบรูณ์ อ.นาจะ
หลวย จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28623) 28623 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง)  เปล่ียนประตู - หน้าต่าง เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้น
โนนบก ต.โนนสมบรูณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28624) 28624 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนว่าน ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะ
หลวย จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28625) 28625 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นตูม(ราษฎร์บรูณะ) ต.บา้นตูม อ.นาจะหลวย 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28626) 28626 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/49  ปพูืน้กระเบือ้ง และทาสีโรงเรียนบา้นนาส่วง ต .นาส่วง อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี

149,000              

 (28627) 28627 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นคุ้มแสนชะนี ต.พรสวรรค์ อ.นา
จะหลวย จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28628) 28628 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นแก้งขอ ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28629) 28629 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นเสาเล้า ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28630) 28630 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ และซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโรงเรียนบา้นค้าม่วง ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28631) 28631 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง)  เปล่ียนฝ้าเพดาน  และทาสีโรงเรียนบา้นดอนชัยชนะ ต.โสกแสง 
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28632) 28632 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ต .
โนนสมบรูณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

150,000              



     หนา้ที ่1210

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28633) 28633 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนฝ่าเพดาน

โรงเรียนบา้นทบัไฮ ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28634) 28634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และหอ้งน้้าหอ้งส้วม เปล่ียนหลังคา  หน้าต่าง  ชุดสุขภณัฑ์ โรงเรียนบา้นโนนสว่าง
 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28635) 28635 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ จว.24  เปล่ียนสังกะสี  เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นปา่ไร่ ต.โสกแสง อ.นาจะ
หลวย จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28636) 28636 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโพนแอวขัน ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28637) 28637 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ ทาสีโรงเรียนบา้นดวน ต.โซง อ.น้้ายืน จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28638) 28638 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองขอน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้้ายืน 

จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28639) 28639 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูโรงเรียนโรงเรียนบา้นแข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้้ายืน จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28640) 28640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ เปล่ียนประตู-หน้าต่างโรงเรียนบา้นโพนทอง ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้้ายืน

 จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28641) 28641 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปล่ียนประตู - หน้าต่างโรงเรียนบา้นสวนสวรรค์ ต.โนนสมบรูณ์ 
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28642) 28642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด  ทาสีและปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นเปอืย ต.บเุปอืย อ.น้้ายืน จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28643) 28643 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองสนม ต .บวังาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28644) 28644 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนตชด.เกษตรสมบรูณ์ ต.บเุปอืย อ.น้้า

ยืน จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28645) 28645 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นยางกลาง ต .ยาง อ.น้้ายืน จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28646) 28646 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโนนค้อ ต .ปา่โมง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28647) 28647 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  ปพูืน้กระเบือ้ง  โรงเรียนบา้นหนองคู ต.ยาง อ.น้้ายืน จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28648) 28648 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นปา่โมง ต .ปา่โมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 148,700              
 (28649) 28649 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  ปพูืน้กระเบือ้ง  และทาสีโรงเรียนบา้นโนนสวาง ต.ยางใหญ่ อ.น้้ายืน 

จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28650) 28650 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหว้ยแก้ว ต.สีวิเชียร อ.น้้ายืน จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28651) 28651 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช .205/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเมืองเดช ต.เมืองเดช อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28652) 28652 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นแก้งยาง ต.คอแลน อ.บณุฑริก จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28653) 28653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนเวตวันวิทยา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28654) 28654 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า-หอ้งส้วม  เปล่ียนหลังคา  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองบวั ต.คอแลน อ.บณุฑริก 
จ.อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1211

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28655) 28655 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนหมากเดือย ต.โนนค้อ อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28656) 28656 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ ปพูืน้กระเบือ้ง  และทาสีโรงเรียนบา้นแขมเจริญ ต .เมืองเดช อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28657) 28657 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26  เปล่ียนผนังไม้อัดโรงเรียนบา้นหนองยู ต.โนนค้อ อ.บณุฑริก 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28658) 28658 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนประชาสามัคคี ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 100,000              
 (28659) 28659 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบจังหวัด)  และอาคารเรียน สปช.104/26 ปพูืน้กระเบือ้ง   โรงเรียนบา้นดอน

โจด ต.บา้นแมด อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28660) 28660 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนกาหลงน้อย ต .บา้นแมด อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 98,000                

 (28661) 28661 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นสมสะอาด ต .เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28662) 28662 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้า -หอ้งส้วม  เปล่ียนชุดสุขภณัฑ์โรงเรียนบา้นปา่สน ต.โพนงาม อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28663) 28663 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง)  ปพูืน้กระเบือ้ง และทาสีโรงเรียนบา้นโนนน้อย ต.โพนงาม อ.
บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28664) 28664 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนด้ารงสินอุทศิ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี

149,000              

 (28665) 28665 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นปา่เต้ีย ต.โพนงาม อ.บณุฑริก จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28666) 28666 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 เปล่ียนหลังคา  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย ต .
สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28667) 28667 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนกระเบือ้งโรงเรียนบา้นทา่หลวงนาค้า ต .สมสะอาด อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

147,000              

 (28668) 28668 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนหุง่ ต.โพนงาม อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 100,000              

 (28669) 28669 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/2 เปล่ียนหลังคา ทาสี เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต.นา
จะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28670) 28670 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  เปล่ียนประตู และทาสีโรงเรียนบา้นนาโดม ต.หนองสะโน อ.บณุฑริก
 จ.อุบลราชธานี

97,000                

 (28671) 28671 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 เปล่ียนประตู  ผนังยิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต .โคก
สะอาด อ.น้้าขุ่น จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28672) 28672 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ต.ขี้เหล็ก อ.น้้าขุ่น จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28673) 28673 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และหอ้งน้้าหอ้งส้วม เปล่ียนประตู - หน้าต่าง โรงเรียนบา้นโนนจิก ต.หนองสะโน 
อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28674) 28674 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนหลังคา ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองบวัอารี ต.นาหอ่ม อ.ทุง่
ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28675) 28675 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นทุง่ช้าง ต.กุดเรือ อ.ทุง่ศรีอุดม จ.
อุบลราชธานี

100,000              



     หนา้ที ่1212

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28676) 28676 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  เปล่ียนหลังคาโครงคร่าวไม้เนือ้แข็งโรงเรียนบา้นหนองถาวร ต.นา

เกษม อ.ทุง่ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
100,000              

 (28677) 28677 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปล่ียนหลังคา  โรงเรียนบา้นโนนรังหนองบวัดง ต .หนองอ้ม อ.ทุง่ศรีอุดม 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28678) 28678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองโด ต.ไพบลูย์ อ.น้้าขุ่น จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28679) 28679 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และบา้นพกัครู  ทาสี  ปพูืน้กระเบือ้ง  และเปล่ียนหลังคาสังกะสีโรงเรียนบา้นหว้ย
เสลา ต.ขี้เหล็ก อ.น้้าขุ่น จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28680) 28680 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง)  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ ต.ไพบลูย์ อ.น้้าขุ่น จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28681) 28681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นอุดมชาติ ต.หนองสะโน อ.บณุฑริก จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28682) 28682 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนประตู  และทาสีโรงเรียนบา้นแก้งสว่าง
 ต.หว้ยข่า อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28683) 28683 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26  เปล่ียนฝ้าเพดาน  และทาสีโรงเรียนบา้นเก่ากลาง ต.หว้ยข่า 
อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28684) 28684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบจังหวัด)  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนแก้งบา้นหนองสนม ต.โคกช้าแระ อ.ทุง่ศรี
อุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28685) 28685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนบา้นค้ากลางวังม่วง ต.โคกช้าแระ อ.ทุง่ศรีอุดม จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28686) 28686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้ง  และทาสีโรงเรียนบา้นโนนใหญ่ ต.นาเกษม อ.ทุง่ศรีอุดม 
จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28687) 28687 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นนาหอ่ม ต.นาหอ่ม อ.ทุง่ศรีอุดม จ.
อุบลราชธานี

100,000              

 (28688) 28688 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนหน้าต่าง และฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นโนนจานหนองสีขา ต.นา
หอ่ม อ.ทุง่ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28689) 28689 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้าง) เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นน้้าขุ่นค้านกเปล้า ต.นาหอ่ม อ.ทุง่ศรี
อุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28690) 28690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง)  เปล่ียนฝ้าเพดาน  และทาสีโรงเรียนบา้นทองสวัสด์ิ ต.หนองอ้ม อ.
ทุง่ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28691) 28691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ ปพูืน้กระเบือ้ง
โรงเรียนบา้นหอ่งปอ ต.หนองอ้ม อ.ทุง่ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28692) 28692 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอน
โรงเรียนบา้นหนองขี้เหน็ ต.หนองอ้ม อ.ทุง่ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28693) 28693 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนบา้นแสนถาวร ต.ไพบลูย์ อ.น้้าขุ่น จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28694) 28694 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  เปล่ียนหลังคา
โรงเรียนบา้นไพบลูย์ ต.ไพบลูย์ อ.น้้าขุ่น จ.อุบลราชธานี

100,000              

 (28695) 28695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ เปล่ียนหลังคา  เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นแก้งสมบรูณ์ ต .หว้ยข่า 
อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี

149,000              



     หนา้ที ่1213

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28696) 28696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นซ้าสะกวยน้อย ต .ตาเกา อ.น้้าขุ่น จ.

อุบลราชธานี
149,500              

 (28697) 28697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนประตูโรงเรียนบา้นโคกน้อย ต .บา้นตูม อ.นาจะหลวย จ.
อุบลราชธานี

145,000              

 (28698) 28698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นฝ่ังเพ ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย 
จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28699) 28699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนหน้าต่างโรงเรียนบา้นหนองหวัลิงหนองขอน
 ต.ขี้เหล็ก อ.น้้าขุ่น จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28700) 28700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นเก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้้ายืน จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28701) 28701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  เปล่ียนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบา้นซ้างู ต.กุดเรือ อ.ทุง่ศรีอุดม 
จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28702) 28702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองอ้ม ต.หนองอ้ม อ.ทุง่ศรีอุดม
 จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28703) 28703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นโสกแสง ต.โสกแสง อ.นา
จะหลวย จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28704) 28704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นหนองดินด้า ต.ขี้เหล็ก อ.น้้าขุ่น จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28705) 28705 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บา้นแก่งเรือง) ต.นาจะหลวย อ.นาจะ
หลวย จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28706) 28706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และแบบ สปช.102/26  ทาสีโรงเรียนบา้นดงขวางค้าโทน ต.
นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28707) 28707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นทา่ก่อ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28708) 28708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นตบห ูต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย 
จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28709) 28709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นค้าอุดม ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะ
หลวย จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28710) 28710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปล่ียนฝ้าเพดาน  ทาสีโรงเรียนบา้นดอนยาว ต.บา้นตูม อ.นาจะหลวย
 จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28711) 28711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ และอาคารอเนกประสงค์  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนชุมชนบา้นโนนแดง 
ต.บา้นตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28712) 28712 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน  และทาสีโรงเรียนบา้นค้าบอน ต .บา้นตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28713) 28713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นทุง่เงินโนนเจริญ ต .บา้นตูม อ.นาจะ

หลวย จ.อุบลราชธานี
136,000              

 (28714) 28714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบา้นบุง่ค้า ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย 
จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28715) 28715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดโรงเรียนบา้นทุง่เพยีง 
ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28716) 28716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และแบบจังหวัด  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา
 ต.เก่าขาม อ.น้้ายืน จ.อุบลราชธานี

150,000              



     หนา้ที ่1214

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28717) 28717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สบช. 102/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นดอนโมกข์ ต .ไพบลูย์ อ.น้้าขุ่น จ.

อุบลราชธานี
150,000              

 (28718) 28718 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นโนนสว่างวังเสือ ต .ไพบลูย์ อ.น้้าขุ่น จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28719) 28719 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบา้นหนองดุม ต .ไพบลูย์ อ.น้้าขุ่น จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28720) 28720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองแปน ต .หว้ยข่า อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28721) 28721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.206/29  ปพูืน้กระเบือ้ง  เปล่ียนฝ้าเพดานโรงเรียนบา้นสร้างหอม ต .

หว้ยข่า อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28722) 28722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปล่ียนหลังคา ทาสีโรงเรียนบา้นขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.น้้าขุ่น จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28723) 28723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหว้ยข่า ต .หว้ยข่า อ.บณุฑริก จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28724) 28724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ทาสี  ปพูืน้กระเบือ้ง  โรงเรียนบา้นตาโอง ต.ขี้เหล็ก อ.น้้าขุ่น จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28725) 28725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  เปล่ียนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด อาคารอเนกประสงค์  เทพืน้
คอนกรีต  และอาคารเรียน แบบ สปช .102/26  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นหนองเม็ก ต .หว้ยข่า อ.บณุฑริก จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28726) 28726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เทพืน้คอนกรีตโรงเรียนบา้นหนองแปก ต .หว้ยข่า อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 150,000              
 (28727) 28727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 106/36  ปพูืน้กระเบือ้ง

โรงเรียนบา้นเบญ็จ์โนนดู่ ต.หนองอ้ม อ.ทุง่ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
150,000              

 (28728) 28728 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู  ปพูืน้กระเบือ้ง  และชุดสุขภณัฑ์  โรงเรียนบา้นกุดเรือ ต .กุดเรือ อ.ทุง่ศรีอุดม จ.
อุบลราชธานี

150,000              

 (28729) 28729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปล่ียนหลังคา  ปพูืน้กระเบือ้งโรงเรียนบา้นโคกช้าแระ ต .โคกช้าแระ อ.ทุง่ศรีอุดม 
จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28730) 28730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  และหอ้งส้วม เปล่ียนหลังคา ทาสี  เปล่ียนประตู
โรงเรียนบา้นนาเกษมเจริญวิทยา ต.นาเกษม อ.ทุง่ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

150,000              

 (28731) 28731 ปรับปรุงหอ้งเรียน หลังคาอาคารเอนกประสงค์ ปรับปรุงหอนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์45 ต.พนมทวน  
อ.พนมทวน  จ.กาญจนบรีุ

900,000              

 (28732) 28732 ปรับปรุงโรงเรือนเล้ียงสัตว์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์47 ต.สามพระยา  อ.ชะอ้า  จ.เพชรบรีุ 200,000              
 (28733) 28733 ปรับปรุงหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนสมเด็จพระปยิมหาราชรมณียเขต ต .ไทรโยค  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบรีุ 200,000              
 (28734) 28734 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์29 ต.หนองครก  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ 200,000              
 (28735) 28735 ปรับปรุงหอนอนนักเรียนและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภมูิ ต.บา้นเล่า  อ.เมือง  จ.ชัยภมูิ 800,000              
 (28736) 28736 ปรับปรุงหอนอนนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบรีุปญัญานุกูล ต.ทบัตีเหล็ก  อ.เมือง  จ.สุพรรณบรีุ 154,200              
 (28737) 28737 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการเรียนรู้ และถนน คสล . โรงเรียนชุมพรปญัญานุกูล ต.สะพลี  อ.ปะทวิ  จ.ชุมพร 900,000              
 (28738) 28738 ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ ต .ปากแพรก  อ.เมือง  จ.กาญจนบรีุ 900,000              
 (28739) 28739 ปรับปรุงพฒันาโรงเรียนพษิณุโลกปญัญานุกูล ต.มะขามสูง  อ.เมือง  จ.พษิณุโลก 900,000              
 (28740) 28740 ปรับปรุง โรงครัว  โรงเรียนลพบรีุปญัญานุกูล ต .ปา่ตาล  อ.เมือง  จ.ลพบรีุ 917,000              
 (28741) 28741 ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร โรงเรียนสงขลาพฒันาปญัญา ต .พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา 480,000              
 (28742) 28742 ปรับปรุงหอ้งน้้าหอ้งส้วมโรงเรียนฉะเชิงเทราปญัญานุกูล ต .ลาดขวาง  อ.บา้นโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา 196,000              
 (28743) 28743 ถมดินโรงเรียนศึกษาพเิศษชัยนาท ต.ชัยนาท  อ.เมือง  จ.ชัยนาท 900,000              
 (28744) 28744 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล ต .หนองหงส์  อ.ทุง่สง  จ.

นครศรีธรรมราช
900,000              



     หนา้ที ่1215

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28745) 28745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษประจ้าจังหวัดบรีุรัมย์ ต .อีสาน  อ.เมือง  จ.บรีุรัมย์ 900,000              
 (28746) 28746 ปรับปรุงอาคารศูนย์  โรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษประจ้าจังหวัดหนองคาย ต.มีชัย  อ.เมือง  จ.หนองคาย 350,000              
 (28747) 28747 ปรับปรุงพฒันาภมูิทศัน์ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษประจ้าจังหวัดสกลนคร ต .ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 990,000              
 (28748) 28748 ปรับปรุงศาลาพฒันาเด็กพกิาร โรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษประจ้าจังหวัดมุกดาหาร ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง  

จ.มุกดาหาร
800,000              

 (28749) 28749 ปรับปรุงหลังคาเอนกประสงค์ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษประจ้าจังหวัดอุดรธานี ต.สามพร้าว  อ.เมือง  จ.
อุดรธานี

993,000              

 (28750) 28750 ปรับปรุงพฒันาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษประจ้าจังหวัดตราด ต.ทา่พริก  อ.เมือง  จ.ตราด 990,000              
 (28751) 28751 ปรับปรุง หอ้งน้้า ลานกิจกรรม หอ้งสมุด หอ้งพกัครู โรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษประจ้าจังหวัดกระบี ่ต .ไสไทย  

อ.เมือง  จ.กระบี่
356,900              

 (28752) 28752 ปรับปรุง อาคารศูนย์ และพืน้อาคารร่มเย็น โรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษประจ้าจังหวัดระนอง ต . อ.เมือง  จ.
ระนอง

833,900              

 (28753) 28753 ปรับปรุง ถนน รางระบายน้้า โรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษประจ้าจังหวัดอ้านาจเจริญ ต.โนนหนามแทง่  อ.เมือง
อ้านาจเจริญ  จ.อ้านาจเจริญ

500,000              

 (28754) 28754 ปรับปรุง ถมดิน โรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษประจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.นาสาร  อ.พระพรหม  จ.
นครศรีธรรมราช

962,000              

 (28755) 28755 ลานคอนกรีตโรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษประจ้าจังหวัดสิงหบ์รีุ ต.ม่วงหมู ่ อ.เมือง  จ.สิงหบ์รีุ 620,000              
 (28756) 28756 ปรับปรุง หอ้งประชุม หอนอนนักเรียน ถมดินบริเวณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์28 ต.ย่อ  อ.ค้าเขื่อนแก้ว  จ.

ยโสธร
200,000              

 (28757) 28757 ปรับปรุง ทาสีอาคารเรียนหลังเก่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์55 ต.แม่ทอ้  อ.เมือง  จ.ตาก 200,000              
 (28758) 28758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเชียงรายปญัญานุกูล ต .ปา่อ้อดอนชัย  อ.เมือง  จ.

เชียงราย
150,000              

 (28759) 28759 ทาสีอาคารบา้นพกัครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ต .วัดแค  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 200,800              
 (28760) 28760 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์41 ต.วังพญา  อ.รามัน  จ.ยะลา 200,000              
 (28761) 28761 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน หอ้งท้างาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36 ต.กมลา  อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต 158,800              
 (28762) 28762 ปรับปรุงหอ้งเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์57 ต.บา้นโตก  อ.เมือง  จ.เพชรบรูณ์ 199,700              
 (28763) 28763 ปรับปรุงหอนอน โรงเรียนอุบลปญัญานุกูล ต.ขามใหญ่  อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี 200,000              
 (28764) 28764 ปรับปรุง ถมดิน โรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษประจ้าจังหวัดนครพนม ต.นาราชควาย  อ.เมืองนครพนม  จ.

นครพนม
150,000              

 (28765) 28765 ปรับปรุงหอ้งเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์23 ต.เนินเพิม่  อ.นครไทย  จ.พษิณุโลก 194,300              
 (28766) 28766 ปรับปรุงทางเดิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์19 ต.หนองหงส์  อ.ทุง่สง  จ.นครศรีธรรมราช 150,000              
 (28767) 28767 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งศิลปะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์51 ต.นางรอง  อ.นางรอง  จ.บรีุรัมย์ 200,000              
 (28768) 28768 ปรับปรุงหอ้งสมุด และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์56 ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา  จ.น่าน 200,000              
 (28769) 28769 ปรับปรุงหอ้งงานอาชีพ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ต.หนองหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 149,600              
 (28770) 28770 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพเิศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์20 ต.สลุย  อ.ทา่แซะ  จ.ชุมพร 272,200              
 (28771) 28771 ปรับปรุงภมูิทศัน์ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบรีุ ต.บางกะพี ้ อ.บา้นหมี ่ จ.ลพบรีุ 153,500              
 (28772) 28772 ปรับปรุงภมูิทศัน์ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ์ต.ถนนนครไชยศรี  อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 150,000              
 (28773) 28773 ปรับปรุงทาสีอาคารโรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบรีุ ต.ทบัตีเหล็ก  อ.เมือง  จ.

สุพรรณบรีุ
150,000              

 (28774) 28774 ปรับปรุงทางสีร้ัวโรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 11 ต.จอหอ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 210,400              
 (28775) 28775 ปรับปรุงรางระบายน้้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์39 ต.ตันหยงมัส  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส 200,000              



     หนา้ที ่1216

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28776) 28776 ปรับปรุงพืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ หอ้งเรียนและระเบยีงอาคารเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์ 31 ต.ช่างเค่ิง  อ.

แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่
200,000              

 (28777) 28777 ปรับปรุงหอนอนนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (28778) 28778 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจ์ิตต์อารีฯ ต.พระบาท  อ.เมืองล้าปาง  จ.ล้าปาง 200,000              
 (28779) 28779 ปรับปรุงภมูิทศัน์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหน์ราธิวาส ต .โละจูด  อ.แว้ง  จ.นราธิวาส 200,000              
 (28780) 28780 ปรับปรุงโรงฝึกงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์25 ต.แม่ยางตาล  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่ 200,000              
 (28781) 28781 ปรับปรุงอาคาร โรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษประจ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ต.ยางตลาด  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ 396,000              
 (28782) 28782 ปรับปรุงหอ้งโสตทศันูปกรณ์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ต .วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ 163,100              
 (28783) 28783 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์24 ต.ทุง่รวงทอง   อ.จุน   จ.พะเยา 200,000              

 (28784) 28784 ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ต .ปา่มะม่วง  อ.เมืองตาก  จ.ตาก 254,000              
 (28785) 28785 ปรับปรุงหอ้งเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหบ์างกรวย ต .บางกรวย  อ.บางกรวย  จ.นนทบรีุ 150,000              
 (28786) 28786 ปรับปรุงฝ้าเพดานหอ้งสมุด โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์53 ต.นาหวับอ่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร 200,000              
 (28787) 28787 ปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตคนงาน โรงเรียนภเูก็ตปญัญานุกูล ต .ปา่คลอก  อ.ถลาง  จ.ภเูก็ต 150,000              
 (28788) 28788 ปรับปรุงซ่อมแซมหอนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์43 ต.ฉาง  อ.นาทวี  จ.สงขลา 118,200              
 (28789) 28789 ปรับปรุงอาคารเรียนอาประกอบ โรงเรียนพจิิตรปญัญานุกูล ต .บา้นปงุ  อ.เมือง  จ.พจิิตร 200,000              
 (28790) 28790 ปรับปรุงรางน้้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์26 ต.น้้าดิบ  อ.ปา่ซาง  จ.ล้าพนู 200,000              
 (28791) 28791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ต .พงศ์ประศาสน์  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 476,000              
 (28792) 28792 ทาสีภายนอกโรงอาหารโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ ต .ขุนทะเล  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 107,000              
 (28793) 28793 ปรับปรุงหอนอนโรงเรียนแพร่ปญัญานุกูล ต.นาจักร  อ.เมือง จ.แพร่ 150,000              
 (28794) 28794 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบรูณ์ ต.บา้นโตก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 149,900              
 (28795) 28795 ปรับปรุงซ่อมแซมลานตากผ้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 ต.บางม่วง  อ.ตะกั่วปา่  จ.พงังา 257,500              
 (28796) 28796 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์46 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 206,000              
 (28797) 28797 ปรับปรุงระบบน้้าโรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษประจ้าจังหวัดชัยนาท ต.ชัยนาท  อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 150,000              
 (28798) 28798 ทาสีอาคารโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 151,400              
 (28799) 28799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์33 ต.ดงดินแดง  อ.หนองม่วง  จ.ลพบรีุ 192,400              
 (28800) 28800 ปรับปรุงหอ้งเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์50 ต.โนนสมบรูณ์ อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น 200,000              
 (28801) 28801 ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบรีุ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบรีุ 158,800              
 (28802) 28802 ทาสีอาคาเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์32 ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 240,000              
 (28803) 28803 ทาสีอาคาเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงดาว ต.ปงิโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 200,000              
 (28804) 28804 อาคารล้างจานโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์42 ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 204,600              
 (28805) 28805 ปรับปรุงโรงครัวโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์37 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 200,000              
 (28806) 28806 เวทโีรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษประจ้าจังหวัดล้าปาง ต.พระบาท  อ.เมืองล้าปาง  จ.ล้าปาง 140,800              
 (28807) 28807 ปรับปรุงหอนอนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต.ศิลา  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 150,000              
 (28808) 28808 สนามบาสเกตบอล แบบ FIBA  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์49 ต.ด่านชุมพล   อ.บอ่ไร่   จ.ตราด 435,300              
 (28809) 28809 สนามบาสเกตบอล แบบ FIBA  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์38 ต.ราชกรูด   อ.เมืองระนอง   จ.ระนอง 435,300              
 (28810) 28810 โรงจอดรถยนต์  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์27 ต.จุมพล  อ.โพนพสัิย  จ.หนองคาย 350,000              
 (28811) 28811 ลานอเนกประสงค์  โรงเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ้าจังหวัดสระบรีุ ต.หว้ยบง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบรีุ 179,900              

 (28812) 28812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดโรงเรียนหว้ยทรายประชาสรรค์ อ .ชะอ้า 
 จ.เพชรบรีุ

1,000,000            



     หนา้ที ่1217

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28813) 28813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุด โรงเรียนบา้นลาดวิทยา อ .บา้นลาด จ.

เพชรบรีุ
1,000,000            

 (28814) 28814 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดโรงเรียนชะอ้าคุณหญิงเนือ่งบรีุ อ .ชะอ้า  
จ.เพชรบรีุ

1,000,000            

 (28815) 28815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุดโรงเรียนทา่ยางวิทยา อ .ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ 1,000,000            

 (28816) 28816 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นทีช่้ารุด โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อ .สาม
ร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

1,000,000            

 (28817) 28817 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลกาฬสินธุ์  อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

700,000              

 (28818) 28818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

700,000              

 (28819) 28819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลนครราชสีมา  อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

700,000              

 (28820) 28820 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยั โรงเรียน
อนุบาลบงึกาฬวิศิษฐ์อ้านวยศิลป ์อ.เมืองบงึกาฬ จ.บงึกาฬ

700,000              

 (28821) 28821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลบรีุรัมย์  อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์

700,000              

 (28822) 28822 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลมหาสารคาม  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

700,000              

 (28823) 28823 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลมุกดาหาร  อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร

700,000              

 (28824) 28824 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลยโสธร  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร

700,000              

 (28825) 28825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยั โรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด  อ.เมืองร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด

700,000              

 (28826) 28826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลเลย  อ.เมืองเลย จ.เลย

700,000              

 (28827) 28827 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลศรีสะเกษ  อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

700,000              

 (28828) 28828 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลสกลนคร  อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

700,000              

 (28829) 28829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยั โรงเรียน
อนุบาลสุรินทร์  อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

700,000              

 (28830) 28830 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลหนองคาย  อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

700,000              

 (28831) 28831 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลหนองบวัล้าภ ู อ.เมืองหนองบวัล้าภ ูจ.หนองบวัล้าภู

700,000              

 (28832) 28832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลอ้านาจเจริญ  อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

700,000              



     หนา้ที ่1218

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28833) 28833 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยั โรงเรียน

อนุบาลอุบลราชธานี  อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี
700,000              

 (28834) 28834 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลเชียงราย  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

700,000              

 (28835) 28835 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลราชานุบาล (น่าน)  อ.เมืองน่าน จ.น่าน

700,000              

 (28836) 28836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลพะเยา  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

700,000              

 (28837) 28837 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลล้าปาง  อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง

700,000              

 (28838) 28838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลล้าพนู  อ.เมืองล้าพนู จ.ล้าพนู

700,000              

 (28839) 28839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลอุตรดิตถ์  อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

700,000              

 (28840) 28840 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลพบิลูเวศม์  อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร

700,000              

 (28841) 28841 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลวัดนางนอง  อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร

700,000              

 (28842) 28842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลสามเสน  อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร

700,000              

 (28843) 28843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลกาญจนบรีุ  อ.เมืองกาญจนบรีุ  จ.กาญจนบรีุ

700,000              

 (28844) 28844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลก้าแพงเพชร  อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

700,000              

 (28845) 28845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลตาก  อ.เมืองตาก จ.ตาก

700,000              

 (28846) 28846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลนครปฐม  อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

700,000              

 (28847) 28847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลนนทบรีุ อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ

700,000              

 (28848) 28848 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลปทมุธานี  อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี

700,000              

 (28849) 28849 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลพษิณุโลก  อ.เมืองพษิณุโลก  จ.พษิณุโลก

700,000              

 (28850) 28850 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลเพชรบรีุ  อ.เมืองเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

700,000              

 (28851) 28851 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลเพชรบรูณ์  อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

700,000              

 (28852) 28852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลราชบรีุ อ.อนุบาลราชบรีุ จ.ราชบรีุ

700,000              



     หนา้ที ่1219

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28853) 28853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน

อนุบาลลพบรีุ  อ.เมืองลพบรีุ  จ.ลพบรีุ
700,000              

 (28854) 28854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลวัดพชิัยสงคราม (สมุทรปราการ) อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

700,000              

 (28855) 28855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลสมุทรสงคราม  อ.สมุทรสงคราม จ.เมืองสมุทรสงคราม

700,000              

 (28856) 28856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลสมุทรสาคร  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

700,000              

 (28857) 28857 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลสระบรีุ  อ.เมืองสระบรีุ  จ.สระบรีุ

700,000              

 (28858) 28858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลสุโขทยั อ.เมืองสุโขทยั  จ.สุโขทยั

700,000              

 (28859) 28859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลเมืองอุทยัธานี  อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี

700,000              

 (28860) 28860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลจันทบรีุ  อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบรีุ

700,000              

 (28861) 28861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลตราด  อ.เมืองตราด จ.ตราด

700,000              

 (28862) 28862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลปราจีนบรีุ  อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ

700,000              

 (28863) 28863 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลระยอง  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

700,000              

 (28864) 28864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลวัดสระแก้ว  อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

700,000              

 (28865) 28865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลตรัง  อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

700,000              

 (28866) 28866 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลนครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

700,000              

 (28867) 28867 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลปตัตานี  อ.เมืองปตัตานี จ.ปตัตานี

700,000              

 (28868) 28868 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลพงังา  อ.เมืองพงังา  จ.พงังา

700,000              

 (28869) 28869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลพทัลุง  อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง

700,000              

 (28870) 28870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลยะลา  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

700,000              

 (28871) 28871 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลระนอง  อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

700,000              

 (28872) 28872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน
อนุบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี

700,000              



     หนา้ที ่1220

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28873) 28873 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียน

หนองหนิวิทยาคม  อ.หนองหนิ จ.เลย
100,000              

 (28874) 28874 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น
ก้านเหลือง  อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

1,000,000            

 (28875) 28875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น
โนนตุ่นศึกษา  อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (28876) 28876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น
บวั  อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000              

 (28877) 28877 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น
ผักหวานโนนสวาง  อ.บา้นไผ่  จ.ขอนแก่น

379,200              

 (28878) 28878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น
ปา่ง้ิวหนองฮี  อ.บา้นไผ่  จ.ขอนแก่น

453,800              

 (28879) 28879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนซับ
แดงช้าไผ่ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

756,000              

 (28880) 28880 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น
ตะบลั  อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

732,000              

 (28881) 28881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น
ตะเคียน อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์

463,000              

 (28882) 28882 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น
ตะมะหนอง  อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์

900,000              

 (28883) 28883 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น
กันตรง  อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

828,000              

 (28884) 28884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น
จรอกใหญ่  อ.ประโคนชัย  จ.บรีุรัมย์

930,000              

 (28885) 28885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น
บกหกั อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง

856,200              

 (28886) 28886 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น
หนองเจ็ดบาท  อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

1,000,000            

 (28887) 28887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น
หนองไม้งาม อ.โนนนารายณ์  จ.สุรินทร์

764,900              

 (28888) 28888 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนนา
มะเขือพฒันศึกษา อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000              

 (28889) 28889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น
กุดยาง  อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมูิ

793,600              

 (28890) 28890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนส
หราษฎร์นุเคราะห ์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ

589,800              

 (28891) 28891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น
ตะโกรี อ.พลับพลาชัย จ.บรีุรัมย์

890,000              

 (28892) 28892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น
สร้างแก้ว อ.สนม  จ.สุรินทร์

831,000              



     หนา้ที ่1221

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28893) 28893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนบา้น

ในเขียว 1 อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช
405,000              

 (28894) 28894 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนวัด
ทา่นางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมภ)์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

415,000              

 (28895) 28895 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างทีช่้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบติัภยัโรงเรียนคง
ทองวิทยา  อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

419,300              

 (28896) 28896 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก อ .พระนคร  จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28897) 28897 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนวัดชนะสงคราม อ .พระนคร  จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28898) 28898 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนพระต้าหนักสวนกุหลาบ อ .พระนคร  จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28899) 28899 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนราชวินิต อ .ดุสิต  จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28900) 28900 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนทปีงักรวิทยาพฒัน์ (วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภฯ์ อ.ดุสิต  จ.

กรุงเทพมหานคร
700,000              

 (28901) 28901 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนวัดโสมนัส อ .ปอ้มปราบศัตรูพา่ย  จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28902) 28902 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนวัดพลับพลาชัย  อ .ปอ้มปราบศัตรูพา่ย  จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28903) 28903 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนประถมนนทรี  อ .ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28904) 28904 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนวัดด่าน อ .ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28905) 28905 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร  อ .สัมพนัธวงศ์  จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28906) 28906 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนเขตสัมพนัธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานครอ .สัมพนัธวงศ์  จ.

กรุงเทพมหานคร
700,000              

 (28907) 28907 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนพบิลูอุปถัมภ ์ อ .หว้ยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28908) 28908 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนวัดอุทยัธาราม อ .หว้ยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28909) 28909 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนวัดมหาบศุย์ (พทิกัษถ์าวรคุณ)  อ.สวนหลวง  จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28910) 28910 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนทุง่มหาเมฆ  อ .สาธร จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28911) 28911 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสร  อ .บางซ่ือ จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28912) 28912 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนบางบวั (เพง่ต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28913) 28913 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนบา้นหนองบอน (นัยนานนทอ์ุปถัมภ์) อ.ประเวศ  จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28914) 28914 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนดาราคาม  อ .คลองเตย  จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28915) 28915 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนสายน้้าทพิย์ อ .คลองเตย  จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28916) 28916 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  อ.วังทองหลาง  จ.

กรุงเทพมหานคร
700,000              

 (28917) 28917 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ  อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28918) 28918 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  อ .ธนบรีุ จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28919) 28919 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนประถมทวีธาภเิศก  อ .บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28920) 28920 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนวัดเจ้ามูล อ .บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28921) 28921 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  อ .บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28922) 28922 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนวัดสังข์กระจาย  อ .บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28923) 28923 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนวัดช่างเหล็ก  อ .ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28924) 28924 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนโฆสิตสโมสร  อ .บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28925) 28925 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนวัดอมรินทราราม  อ .บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28926) 28926 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนวัดนาคปรก อ .ภาษเีจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28927) 28927 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนวัดหนัง เขตจอมทอง  อ .จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              



     หนา้ที ่1222

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28928) 28928 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  อ .บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 700,000              
 (28929) 28929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาน่าน เขต 2  อ.ปวั  จ.น่าน
915,000              

 (28930) 28930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นโม่งหลวง อ .แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ 740,000              

 (28931) 28931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นหว้ยคอม  อ .น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 969,000              
 (28932) 28932 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสุขส้าราญ อ .คลองลาน  จ.

ก้าแพงเพชร
532,000              

 (28933) 28933 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นแม่ต่ืน อ .ทา่สองยาง จ.ตาก 477,000              
 (28934) 28934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนพไิกร  อ .พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร 696,000              

 (28935) 28935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นสันหบี อ .ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั 415,000              
 (28936) 28936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย อ .ราชเทวี  จ.

กรุงเทพมหานคร
824,000              

 (28937) 28937 ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนนครศรีล้าดวนวิทยา อ .วังหนิ จ.ศรีสะเกษ 1,000,000            
 (28938) 28938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนทศันาวลัย . อ.จุฬาภรณ์  จ.นครศรีธรรมราช 1,000,000            
 (28939) 28939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ โรงเรียนวัดทา่ยาง อ .ทุง่ใหญ่ จ.

นครศรีธรรมราช
1,000,000            

 (28940) 28940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบา้นคุรอด  อ .คุระบรีุ จ.พงังา 170,000              
 (28941) 28941 ปรับปรุงรางระบายน้้าและบอ่ดักไขมันโรงอาหาร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ อ .ราชเทวี จ.

กรุงเทพมหานคร
640,000              

 (28942) 28942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ๆโรงเรียนบา้นโนนแกด  อ .เมืองศรีสะเกษ จ.ศรี
สะเกษ

483,700              

 (28943) 28943 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ โรงเรียนบา้นโนนค้อ อ .บณุฑริก  จ.
อุบลราชธานี

1,000,000            

 (28944) 28944 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา อ .น้้าขุ่น  จ.
อุบลราชธานี

728,000              

 (28945) 28945 ปรับปรุงช่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์4  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.
นครศรีธรรมราช

801,500              

 (28946) 28946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนภ .ป.ร.ราชวิทยาลัย  อ.เมืองสามพราน 
จ.นครปฐม

900,000              

 (28947) 28947 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา้นทวดทอง อ .เมืองนครศรีธรรมราช  
จ.นครศรีธรรมราช

629,300              

 (28948) 28948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อ .หนองเสือ  จ.
ปทมุธานี

1,000,000            

 (28949) 28949 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ 100/27โรงเรียนขนาดมอญพทิยาคม อ.สังขะ  จ.สุรินทร์ 600,000              
 (28950) 28950 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ โรงเรียนบงึกาฬ อ .บงึกาฬ   จ.บงึกาฬ 1,000,000            
 (28951) 28951 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ๆทีป่ระสบอุบติัภยั โรงเรียนบา้นส้าโรง      อ .

สนม   จ.สุรินทร์
100,000              

 (28952) 28952 ค่าก่อสร้างถนน พืน้ลาน ระบบระบายน้้า โรงเรียนศรีบญุยานนท ์อ .เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 1,000,000            
 (28953) 28953 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนนทกิจโรงเรียนราชวินิต นนทบรีุ  อ .บางใหญ่  จ.นนทบรีุ 1,000,000            



     หนา้ที ่1223

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน
 (28954) 28954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนนทกิจโรงเรียนสุธีวิทยา โรงเรียนสุธีวิทยา อ.พระพทุธบาท    จ.สระบรีุ 999,000              
 (28955) 28955 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ ทีป่ระสบอุบติัภยั โรงเรียนธวัชบรีุวิทยาคม อ .

ธวัชบรีุ  จ.ร้อยเอ็ด
800,000              


